
 

 

    /90צ "בג              בבית המשפט העליון

  בשבתו כבית משפט גבוה לצדק

 

 57002635 פ.ח, מ"כפר אדומים כפר שיתופי להתיישבות קהילתית בע .1

 570030783פ .ח, מ"שכונת אלון בכפר אדומים אגודה שיתופית בע .2

   570031179 פ.ח, מ"שכונת נופי פרת בכפר אדומים אגודה שיתופית בע .3

   580460319ר .ע, רגבים .4

  עמיר פישרד "עוהכ "י ב"ע

  94261ירושלים  33' ורג'המלך ג' מרח    

  6223052: פקס; 6223676: טל

  העותרים                  

  נ ג ד
  

  מר אהוד ברק, שר הבטחון .1

  אלוף גדי שמני, מפקד פיקוד מרכז .2

  ל יואב מרדכי"תא, ראש המינהל האזרחי .3

  משרד המשפטים, כולם באמצעות פרקליטות המדינה

  91010 ירושלים, 29דין - א צאלח' רח

  המשיבים                   
  

   וצו ביניים עתירה למתן צו על תנאי
  

לנמק  1-3זוהי עתירה למתן צו על תנאי לפיה יתבקש בית המשפט הנכבד להורות למשיבים 

 257 לביחס  הריסהשל צווי  ומימושהוצאה בכל הפעולות הנדרשות לשם  מדוע אינם נוקטים

בתוך תחום השיפוט , בניגוד לחוק וללא קבלת היתר בנייה כדין, מדינה על אדמותשנבנו  ,מבנים

  . )וחלקם בתחום השיפוט של מעלה אדומים(כפר אדומים  של

  

 מוגדרכן יתבקש בית המשפט הנכבד להורות למשיבים לנמק מדוע אינם קוצבים לוח זמנים 

  .כנגד המבנים למימוש צווי ההריסה

  

לנקוט  למשיביםבמסגרתה יתבקש בית המשפט הנכבד להורות  זוהי גם עתירה למתן צו ביניים

ההולכים ונבנים בימים , ספרהמסגד ובית בכל הפעולות הדרושות כדי למנוע את אכלוסם של ה

כן יתבקש בית המשפט בגדרי צו  .אלה במתחם בניגוד לחוק וללא קבלת התרי בנייה כדין

מנוע פעולות סלילה או פריצת דרכים ל, המשך בניית המסגד ובית הספר הביניים למנוע את

  .מים וביוב, חשמלתשתיות ל אליהם ומהם ולמנוע את חיבור המסגד ובית הספר

  

והעוסקים מחזיקים ה בנוסף יתבקש בית המשפט הנכבד להוציא צו ביניים המופנה כלפי

ל לעצור את המשך פעולות הבנייה במקום ולמנוע כ, או למי מטעמם בבניית המסגד ובית הספר

  .במבנים פעילות
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  :ואלה נימוקי העתירה

  

  הצדדים לעתירה  .א

  

אלון , המאגדות את תושבי היישובים כפר אדומים ,הינם אגודות שיתופיות 1-3 העותרים .1

י אלוף פיקוד "שנקבע בצו ע המצויים בתחום שיפוט היישוב כפר אדומים ,ונופי פרת

  .21.1.1998ביום , הריבון בשטח, המרכז

  

  'כנספח אמצורף  21.1.1998ז מיום "י אלוף פקמ"יפוט כפר אדומים שהוצא עצו תחום ש

 

היו בעבר  ,שנועד כאמור לכפר אדומים ולהתפתחותו העתידית ,תחום השיפוטבתוך  .2

בשנים האחרונות הגרו . תרבותם המקוריתברוח מספר מצומצם של אהלים בדואים 

, אדומים מבנים קשיחים למקום בדואים פלסטינאים רבים והקימו בתוך תחום כפר

על  חלק , שלא כחוק ובניגוד לכל דין, מסיבית ביצעו הכשרות חקלאיות תוך השתלטות

תופעה דומה אירעה בצידו השני של  .אדמות כפר אדומיםביותר בחיוני ומשמעותי 

 .בתוך תחום שיפוט מעלה אדומים, הכביש

  

המבנים הבלתי חוקיים , וקמעבר לפגיעה הקשה בשלטון החוק ובזכות לשוויון בפני הח .3

ובשטחים שנועדו  במרחב הטבעי והציבורי של העותרים קשות נשוא עתירה זו פוגעים

 . לשמש כעתודה להתפתחותם הטבעית

 

בתשתיות הציבוריות , שבשגרהכעניין , מחזיקי המבנים הבלתי חוקיים פוגעים, בנוסף .4

לכניסת חמורים אחראים , לצירי התחבורה הראשייםפיראטיות  פורצים דרכים, במקום

 ,רעו עקב כךיציר התחבורה הראשי ולאבידות בנפש שאובעלי חיים אחרים לתוך 

 .כעניין שבשגרה הבאים ושבים בצירים אלו, כנים את תושבי העותריםסמו

 

-הינה תנועה א ,"התנועה לשמירת אדמות הלאום" –ובשמה הקודם , 4' עותרת מס .5

למנוע , לפעול לשמירה על אדמות ונכסי הלאוםשמה לה למטרה , אשר כשמה, פוליטית

ולבקר את , השתלטות בלתי חוקית של גורמים שונים על משאבי הקרקע הלאומיים

  .תקיןלן בנושא כך שיפעלו בהתאם לכללי מנהל פעולות הרשויות המנהליות בטיפו

  

על המנהל  בין השאר מופקדהינו שר הביטחון של מדינת ישראל אשר  1' משיב מס .6

בידו הסמכות לעכב או להורות על ביצוע צווי הריסה שהוצאו ו יהודה ושומרוןרחי בהאז

 .כחוק כנגד מבנים בלתי חוקיים

 

ש ובידו מצויות כל סמכויות הניהול והחקיקה "ל ביו"הינו מפקד כוחות צה 2' משיב מס .7

 .באזור

 

הניהול  את סמכויות 2' הינו ראש המינהל האזרחי אשר לו אצל המשיב מס 3' משיב מס .8

על אכיפת חוקי התכנון  3' בין היתר אמון המשיב מס. ש"של החיים האזרחיים ביו

  .והבנייה החלים באזור
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  העובדות  .ב

  

בתוך תחום השיפוט של כפר  ,נופי פרת ואלון, כפר אדומיםבסמוך להתיישבות היהודית  .9

ק התחבורה משני צידיו של עור ,)מדרום לכביש( מעלה אדומיםו )מצפון לכביש( אדומים

 ,המחבר את צפון ים המלח דרך ירושלים לתל אביב, 1' כביש מס ,הראשי של המדינה

קבלת  ללא, על אדמות מדינה, מבנים בלתי חוקיים 257הוקמו במהלך השנים האחרונות 

 . )"בניםהמ": להלן(ובניגוד לכל דין  כחוק התרי בנייה

 

  .מלאה, אזרחית וביטחונית, ליתבשליטה ישרא יםנמצאו, Cבתוך שטחי  יםמצוי בניםהמ .10

  

 .ים אדומיםבעיגול יםיהבלתי חוק מקבצי המבנים ניםעליה מסומא "תצ להלן .11

  

  

  

 

כים ההול, ים שלמיםיובהר כי אין מדובר במבנים בודדים ומוסתרים כי אם במאחז .12

האמונים  ,המשיביםמתחת לאפן של  ,על אדמות מדינה, בניגוד לחוקויום הלאור  יםנבנו

 .ת החוקעל אכיפ

 

נבנים , היתרי בנייה כנדרשוללא קבלת  על אדמות מדינה כך בתהליך מתריס ומתמשך .13

תוך קביעת עובדות בשטח בעל חשיבות , עשרות מבנים על פני תא שטח של מאות דונמים

 .עליונהטגית אסטר
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אדומים קיימת הסכמה לאומית  מעלהכפר אדומים ובמרחב  היהודית ההתיישבותעל  .14

בתוך תוואי גדר ההפרדה המתוכננת בהתאם מצויים ם נשוא עתירה זו המבני וכל רחבה

  .2005להחלטת הממשלה מפברואר 

  

  'כנספח במצורפת , במקוםהמתוכננת מפת תוואי גדר ההפרדה 

 

,  בעבר ובהווה, להלכה ולמעשה כל ממשלות ישראלכך בעוד מדיניותן המוצהרת של  .15

, כחלק בלתי נפרד ממדינת ישראל מתייחסות למעמדו העתידי של תא השטח המדובר

 .ייצרים עובדות בשטחומ, עקב בצד אגודל, פועלים עברייני הבנייה

 

עורק תחבורה , 1' כביש מסבצמוד ומשני צידיו של  ממוקמים על אדמות מדינההמבנים  .16

בעל חשיבות גיאוגרפי וגיאופוליטי ובמיקום  ,החוצה את המדינה ממזרח למערב ,ראשי

שבמצב חירום , ציר אסטרטגי זה .אסטרטגית ראשונה במעלה לעתידה של המדינה

תושבים , י בעלי המבנים"הולך ונכבש מידי יום ע ,חוצהאמור לשמש לתנועת כוחות 

ניסיון העבר וההווה  .ועושים כבשלהם בתא השטח, ינאים שמגיעים למקוםבדואים פלסט

כי גורמי האכיפה כושלים בהתמודדות עם עברייני הבנייה ומדינת ישראל , מלמדים

 .י העבריינים במקום"המוכתבת בימים אלו ע, עתידה להיכנע למציאות

 

ים במקומות שונים עברייני הבנייה במקום פורצ, )11' סע(א "בתצכפי שניתן לראות  .17

עוקרים את מעקי הבטיחות ומחברים את , הראשי דרכים פיראטיות לתוך ציר התחבורה

מלבד כלי רכב פורצים בדרך זו לציר הראשי חמורים . הדרכים הפיראטיות לציר הנסיעה

שאירעו במקום כתוצאה , ובעלי חיים אחרים אשר אחראים למספר רב של אבידות בנפש

כביש חיי העוברים והשבים ב מסכנת אתהתנהלות זו . בעלי החייםמפגיעת כלי הרכב ב

 .הנוסעים בציר זה כעניין שבשגרה, ובמיוחד את תושבי העותרים 1' מס

  

אין צורך לומר כי עברייני הבנייה הורסים את המרחב הטבעי וגורמים נזקים בלתי  .18

 .לחיות הבר ולמרחב הטבעי והפתוח שבמקום, לצמחיה, הפיכים לפני השטח

  

לא ניתן להפריז בחשיבות הגיאופוליטית של תא השטח נשוא עתירה זו וכל בר דעת מבין  .19

פעולות האכיפה נגד המבנים היו  -שנוכח מיקום הבנייה הבלתי חוקית ומאפייניה 

  .אמורים להיות בראש סדרי העדיפויות של גורמי האכיפה

 

לקיבוע ההתיישבות , שמתשאינה מיו, למיטב ידיעת העותרים קיימת תוכנית מזה שנים .20

במסגרתה אף  Cבתוך שטח , הסמוך לאבו דיס, הבדואית הבלתי חוקית שבמתחם בשטח

נוכח מחדלי המשיבים תוכנית זו אינה מיושמת . המיועדים לשם כך, הוקצו מגרשים

 .והבנייה במקום הולכת ומתעצמת מידי יום
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שיכים ללא הרף בבניית וממ שמים את החוק ורשויות האכיפה למרמסעברייני הבנייה  .21

במקום כאשר הבלתי חוקית בפעילות  משמעותית ית מדרגהילאחרונה חלה על. מבניםה

חלו בהקמת מבני ציבור ובכלל זה מבנה שנועד לשמש כבית ספר העברייני הבנייה 

  .ומבנה שנועד לשמש כמסגד

  

ור שיש להקמת מבני הציב המשמעויות הנרחבותעל  היריעהאין צורך להרחיב את  .22

תיהפך  , אם וככל שלא ינקטו המשיבים בפעולות מיידיות להריסת המבנים הללו. במקום

את  דה פקטו במקום לעובדה מוגמרת אשר עלולה להכתיבההתיישבות הבלתי חוקית 

 .המצוי בין מעלה אדומים וים המלח, העצוםל המרחב למעמד כ

  

הבלתי , בניית המבניםה כי משילוט שהוצב בסמוך למבני הציבור הנבנים עול, יתרה מכך .23

. TO DI TERRANVEבשם  זרה ממומנת ומבוצעת בסיוע תנועה בינלאומית, חוקיים

בסמוך למבני הציבור מממנת התנועה גם בניית טרסות וביצוע הכשרות חקלאיות 

 .במטרה להעמיק את ההיאחזות הבלתי חוקית בתא השטח

  

הממומנות , זרות עות בינלאומיותלאחרונה ניתן להבחין בתופעה חמורה של כניסת תנו .24

התנועות ממנות את הבנייה . Cלפעילות בלתי חוקית נמרצת בשטחי  ,י גורמים עלומים"ע

מציבות במקום כלי עבודה כבדים והופכות את הפעילות , הבלתי חוקית במקום

 .   המתבצעת בהיקפים נרחבים, לפעילות מאורגנת, י פרטים"שבעבר בוצעה ע, העבריינית

 

תוך בניית  בשיא המרץ במקוםהבנייה הבלתי חוקית בימים אלה נמשכת תנופת , ורכאמ .25

 . מבני ציבור במימון תנועות בינלאומיות זרות

  

טרם לשלב  לב זהשב ונמצאים ,שהולכים ונבנים ,להלן תיעוד של בית הספר והמסגד .26

  :האכלוס

  )232212/635372 צ.נ(בית הספר מבנה 
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  )232327/635420 צ.נ(המסגד מבנה 
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בנוסף על מבני הציבור הללו מתבצעת במקום בנייה מסיבית של מבנים פרטיים בלתי  .27

הליכי הבנייה הבלתי חוקיים מתקדמים להם באין מפריע ומבלי שרשויות . חוקיים

המתבצעת  ,השיטתית והנרחבתהאכיפה נוקטות בצעדים ממשיים למנוע את הפרת החוק 

  .נגד עיניהןל

  

למרות שקיבלו התרעות ממוקדות וברורות מהעותרים בעיצומו של שלב , מכךיתרה  .28

נמנעו ועודם נמנעים המשיבים מלנקוט בצעדים המתבקשים כדי למנוע את , הבנייה

    .והריסתם המיידית, לעיל צולמיםהמ ,מבני הציבור המשך בניית

  

לנקוט ו חוק להשתמש בסמכותם על פי למשיבים בדרישה 4פנתה העותרת  7.4.09ביום  .29

אשר כלל הבנייה הבלתי חוקית במקום ובפרט נגד המסגד בפעולות אכיפה מיידיות נגד 

אשר ביחס אליו הועברו , על המשמעויות הברורות הכרוכות בכך, הולך ונבנה במקום

וכן פירוט של  תצלום המסגד בהליכי בנייהעותרת צורף למכתבה של ה .נתונים ספציפיים

  . צ המסגד בשש ספרות.נ

  

  'גכנספח מצורף , 7.4.09מיום  1מכתב העותרת 

  

החלטות (כי פנייתה מבוססת על החוק לתיקון סדרי מינהל  4 במכתבה ציינה העותרת .30

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

 .יום ממועד הפנייה 45יאוחר מ  

 

למשיבים  1-4פנו העותרים , במועד הקבוע בחוק 4משלא נתקבל מענה לפניית העותרת  .31

להשתמש בסמכותם על פי חוק ולנקוט בפעולות אכיפה מיידיות נגד בדרישה  3.6.09ביום 

 .מבנים ספציפיים אשר נבנו במרחב בניגוד לחוק וללא קבלת היתרי בנייה כדין 255

  

א מן "יחס לכהכוללת פירוט ספציפי ב, חוברת עבת כרסצורפה  1-4לפניית העותרים  .32

צילומים ספציפיים  לומי אוויר עליהם מופיעים המבנים וכןהחוברת כוללת תצ. המבנים

א מן "צ בשש ספרות של כ.נ כן כוללת החוברת פירוט. ממוספריםכשהם של כל המבנים 

 ,כולם שנבנו, המבניםמ א"כ המבנים וכן תיאור של התשתיות הציבוריות אליהם מחובר

   . וללא היתרי בנייה בניגוד לחוק ,כאמור

  

 'דכנספח מצורף , 3.6.09מיום  1-4פניית העותרים 

  

מטעם המשיב  קצרהתגובה  4הועברה לעותרת  ,לאחר המועד הקבוע בחוק, 23.6.09ביום  .33

 : בתגובה נטען כי. )'נספח א( 7.4.09מיום  4ל העותרת המתייחסת למכתבה ש, 3

  

כי עבודות הבנייה נושא , להמבדיקתי שנערכה מול הגורמים הרלוונטיים עו"

ולפיכך נפתחו ביחס אליהן הליכי , פנייתך בוצעו בהיעדר היתר בנייה כדין

נקיטת צעדי אכיפה נוספים נתונה לשיקול דעתם של הגורמים . פיקוח ואכיפה
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בהתאם לסדרי העדיפויות ובכפוף לכלל השיקולים הצרכים , המוסמכים

 ."לעניין

  

 'הכנספח מצורף  ,23.6.09מיום  3מכתב המשיב 

  

חרף היקפן , לא בוצעו כל פעולות אכיפה ממשיות בשטח, חרף האמור במכתב התגובה .34

וחרף ההתראות הממוקדות  הרחב של עבודות הבנייה הבלתי חוקיות במתחם

 .שהעבירו העותרים לידי המשיבים, והמצולמות

 

הבנייה הבלתי  המשיכו את, עבריני הבנייה אשר נוכחו באוזלת ידם של רשויות האכיפה .35

 .במימון ובסיוע זר חוקית במקום ביתר שאת והחלו בהקמת מבנה בית הספר

  

למשיבים בדרישה להשתמש בסמכותם על פי חוק  שוב 7.7.09ביום פנתה  4העותרת  .36

בית ולנקוט בפעולות אכיפה מיידיות נגד כלל הבנייה הבלתי חוקית במקום ובפרט נגד 

את  4במכתבה ציינה העותרת . יתם החלה במקוםהספר וההכשרות החקלאיות אשר בני

במימון וסיוע לבניית הבנייה  TO DI TERRANVEמעורבותה של התנועה הזרה 

כמנהגה העבירה העותרת  .הבלתי חוקית של מבנה בית הספר וההכשרות החקלאיות

צ בשש ספרות של הבנייה .לרבות תיעוד מצולם ונ, במסגרת פנייתה נתונים ספציפיים

  .חוקיתהבלתי 

  

 'וכנספח מצורף , 7.7.09מיום  4מכתב העותרת 

  

כניסת תנועות בינלאומיות זרות אשר מממנות ומסייעות בביצוע בנייה בלתי , כאמור .37

הפכה לחזיון  )VENTO DI TERRA  ,OXFAM(ביהודה ושומרון  Cחוקית בתחומי שטח 

במאפייניה בעוד פעילות התנועות הללו מביאה לעליית מדרגה בהיקף הבנייה ו. נפרץ

המועבר , שהמשיבים אינם עושים דבר כדי להילחם בתופעה חרף מידע מתועד ומצולם

  . 4י העותרת "להם באופן תדיר ע

 

 גם בימים אלו נמשכות עבודות הבנייה במתחם נשוא עתירה זו, חרף התראות העותרים .38

שהועברו  ,לא מצאו כלל לנכון להשיב לפניות העותרים מצידם המשיבים. ללא הפרעה

 .אליהם כמפורט לעיל

 

לא נהרסו , הופסקה בניית מבני הציבורת העותרים למשיבים לא למרות פניו, יתרה מכך .39

לא הוצא צו תיחום לשטח כפי שהוצא , לא ננקטו פעולות נגד עברייני הבנייה, המבנים

 ולא ננקטו כל פעולות נגד ,י יהודים"במקרים דומים של בנייה בלתי חוקית שבוצעה ע

  .מנת ומסייעת בביצוע העבודות הבלתי חוקיות במקוםמהתנועה הזרה המ
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ומשהתחוור לעותרים כי המשיבים מתנערים הלכה למעשה מחובתם , בנסיבות אלה .40

אינם מבצעים פעולות אכיפה ובוודאי שאינם נוקטים בפעולות אכיפה , לאכוף את החוק

ת הבינלאומית המאורגנת וכנגד הפעילו אפקטיביות כנגד עברייני הבנייה במקום

  .לא נותר לעותרים אלא לפנות לבית המשפט הנכבד בגדרי עתירה זו, המתבצעת במקום

  

  הטיעון המשפטי  .ג

 

נרמס שלטון החוק העובדות המפורטות בעתירה זו מצביעות על מצב בלתי נסבל לפיו  .41

בניגוד  ניםהולכים ונב, בית ספר ומסגד, מבני ציבורברגל גסה כאשר עשרות מבנים ובהם 

במתחם בעל חשיבות אסטרטגית ראשונה במעלה לעתידה של  על קרקעות מדינה לחוק

 .דינת ישראלמ

 

חלק מהעבודות הבלתי חוקיות במקום מבוצעות בסיוע תנועות בינלאומיות  ,כפי שהובהר .42

לכשעצמו פגיעה עליית מדרגה בהיקפי הבנייה ובאופיה ומהווה זרות דבר שמהווה 

שוב אין מדובר רק בפעולות של , ודוק. ת בשלטון החוק במדינהחמורה ואסטרטגי

לגורמים זרים לפעול , הלכה למעשה, מדינת ישראל מאפשרת אעבריינים יחידים אל

וללא הפרעה ממשית מצד  בלתי חוקית בהיקפים נרחבים ולארגן בנייהלמממן בשטחה 

  .האמונים על שלטון החוק, המשיבים

  

עברייני הבנייה תי חוקית במקום נודעת חומרה יתרה באשר לפעילות הבל, כפי שהובהר .43

מתחברים לציר , עוקרים את מעקי הבטיחות, הראשי לכבישפורצים דרכים פיראטיות 

 ,שכבר הובילו לאבידות בנפש, אחראים לתנועת בעלי חיים על ציר הנסיעה, הנסיעה

  .במקום את חיי העוברים ושבים באורח חמור מסכניםו

  

ולמרות  בבנייה הבלתי חוקית במקום הכרוכים, החמורים במיוחד, יםהמאפיינחרף  .44

הלכה  ,מתנערים המשיבים, ההתראות הממוקדות והחוזרות ונשנות שהועברו אליהם

 .  לאכוף את חוקי התכנון והבניהמחובתם  ,למעשה

  

המשיבים אינם מתכחשים לחומרת עבירות הבנייה ולנזק הכבד שנגרם , להדגישוזאת יש  .45

 הפעולות האכיפ, לעתירה' כפי שעולה מנספח ג, אלא שלטענת המשיבים. לשלטון החוק

שהוצאו כנד חלק מהמבנים הבלתי , ובכלל זה פתיחת תיקי פיקוח ומימוש צווי ההריסה

 ". סדרי עדיפויות"בהתאם ל יבוצעו, חוקיים במקום

  

המשיבים נמנעו מלנקוב במועדים ספציפיים או לציין תוכנית פעולה מוגדרת ומתוחמת  .46

וזאת למרות שבית המשפט  בזמן לגבי כוונתם לאכוף את החוק כנגד עברייני הבנייה

כי כחלק מחובתם היסודית של המשיבים לקיים את  ,הנכבד קבע לאחרונה לא אחת

מימוש האכיפה כנגד בנייה בלתי חוקית החוק ולאוכפו מוטלת עליהם החובה לפעול ל

 .ולכל הפחות לקצוב לוח זמנים קונקרטי למימוש האכיפה
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נגד שר ' שלום עכשיו ואח 9051/05ץ "שנדון לאחרונה במסגרת בג, כך במקרה דומה .47

 אך ,חוקית בלתילממש צווי הריסה כנגד בנייה  הכירו בחובתםהמשיבים , 'הבטחון ואח

ביקשו להותיר לשיקול דעתם את שאלת העיתוי לאור  ,זו בדומה למקרה נשוא עתירה

בית המשפט הנכבד דחה את עמדת המשיבים וקבע ברורות  ".סדרי העדיפויות"טענת 

 :כי, השופט רובינשטיין והשופט דנציגר, הנשיאה בייניש, השופטים' בהחלטת כב

  

לממש את  –בהתאם לעמדתה שלה  -הרי היה על המדינה , בנסיבות אלה"

כחלק , ווים נשוא העתירה או לכל הפחות לקצוב לוח זמנים למימושםהצ

  ".מחובתה היסודית לקיום החוק ואכיפתו

    

אולם  ,כי מן הדין היה להוציא צו מוחלט בעתירה מבחינה אופרטיבית נקבע בהחלטה .48

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

  .ת הליכי מימוש צווי ההריסה שהוצאוזמנים להשלמ

  

  'זכנספח מצורפת , 9051/05ץ "ש בבג"החלטת ביהמ

 

נגד שר ' עלי מחמד עיסא מוסא ואח 8255/08ץ "במקרה דומה שנדון לאחרונה במסגרת בג .49

דחה , 9051/05ץ "חזר בית המשפט הנכבד על ההלכה שנקבעה במסגרת בג, 'הבטחון ואח

 :י המשיבים וקבע כי"הועלתה עש" סדרי העדיפויות"את טענת 

  

: לעתירה נאמר בזו הלשון 4עד  1בתגובה המקדמית של המשיבים "

ונגד , הוא בלתי מורשה] דרך האבות[המשיבים אינם חולקים על כך שהמאחז "

ובכלל זה הוצאו צווים , המבנים המצויים בו מתנהלים הליכי פיקוח ואכיפה

לא נוכל להסתפק בתגובה , האמור נוכח"... סופיים להפסקת עבודה ולהריסה

סדרי "י "שייקבע עפ, מעורפלת בדבר ביצוע צווי ההריסה במועד לא מוגדר

בתוך , מתבקשים המשיבים להציג בפנינו, לפיכך. שטיבו לא הובהר" עדיפויות

ובעקבות כך נקבע כיצד , מסגרת זמנים ברורה לעניין ביצוע הצווים, ימים 90

 ."יימשך הטיפול בעתירה

  

  'חכנספח מצורפת , 8255/08ץ "ש בבג"חלטת ביהמה

  

אה מלפני בית המשפט הנכבד קובעת כי שיצ ההלכה הברורה והמחייבת, הנה כי כן .50

במקום בו אין " ויותסדרי העדיפ"תחת טענת " להסתתר"המשיבים אינם יכולים עוד 

ול על המשיבים לפעמחלוקת על כך שהבנייה בוצעה בניגוד לחוק וללא היתרים כדין 

 .הפחות לקצוב לוח זמנים למימוש ההריסה להריסת המבנים ולכל

  

וזאת למרות שלהפרת בהתאם להלכה המחייבת  לא פעלוהמשיבים , כפי שהובהר לעיל .51

כאמור מדובר בשטח . נשוא עתירה זו נלווים מאפיינים חמורים במיוחד הקיצוניתהחוק 

י תנועה "וצעת בחלקה עהממומנת ומב, בבנייה מאורגנת, אסטרטגי ראשון במעלה
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המסכנים באורח יומיומי את העוברים ושבים , בינלאומית במימון זר ובעברייני בנייה

 .י פריצת דרכים פיראטיות לציר התחבורה הראשי הסמוך"במקום ע

  

תמונה חמורה , תמונה עגומה על מצב שלטון החוק באזוראפוא מן הנתונים מצטיירת  .52

נוקטים במדיניות , הלכה למעשה, רשויות האכיפה .שבשום אופן אין להשלים עימה

והתנערות מחובתם לפעול בהתאם  ברורה ומוצהרת של אי אכיפת חוקי התכנון והבניה

נקלטה היטב  המשיביםמדיניות . להלכה המחייבת שיצאה מלפני בית המשפט הנכבד

 .עברייני הבנייה ואלו ממשיכים בפעולתם במשנה מרץבקרב 

  

בית הרי ש, ית הנוגעת לקביעת לוח זמנים מוגדר לביצוע האכיפהמלבד ההלכה הספציפ .53

 :משפט נכבד זה עמד לא אחת על חובתן של הרשויות למלא את חובתן החוקית
  

על המכה האנושה  -ויכולנו להוסיף ולדבר ארוכות  -ועדיין לא דיברנו "

חוק . אכיפה עלולים להביא על עצם קיומו של שלטון החוק-שמחדלי

. לו שלא נחקק משנחקק יפה היה, אינן עושות לאכיפתו כהלכתושהרשויות 

חוקים לא נועדו  .אכףיחקק ולא יימשי, חקקיחוק שאינו נאכף מוטב לו שלא י

. אל נביאנו לידי ניסיון שמא יחטא, ומי שאינו צדיק גמור. לצדיקים גמורים

לא המשפט -ובית, רבים יביא לרפיון גם מעבר לתחומיו-חוק המבוזה בשער בת

 " ישלים עם תופעה זו

  

 ]12-13עמוד , 1) 2(נב  שר התעשייה והמסחר' מ נ"אלוני בע. תשלובת ח 53/  96בגצ [

  

בשטח נשוא העתירה אינה המבנים הבלתי חוקיים לא ניתן לחלוק על כך שהריסת היות ו .54

 )ביחס לקצב הבנייה החדשה בטלה בשישים וככל שקיימת הריסה הרי שהיא(מבוצעת 

שנועדה לחפות על החלטה מודעת  ,טענת שוואאינה אלא " סדרי העדיפויות"ת הרי שטענ

 .במקוםשלא לאכוף את חוקי הבנייה 

  

ח ועדת "הונח בפני שולחן הממשלה דו לפני מספר חודשיםאך מן הראוי לאזכר כי  .55

גולדברג שעניינו ניתוח תופעת הבנייה הבלתי חוקית של האוכלוסייה הבדווית בנגב 

  . לפתרון המצב שנוצר והצעת מתווה

  

ח ועדת גולדברג עוסק במרחב גאוגרפי שונה עליו "הגם שהעותרים מודעים היטב לכך שדו .56

קיימת זהות ברורה בין מאפייני ותוצאות מדיניות אי האכיפה , חלה מערכת חוקים שונה

ת אי האכיפה הנוהגת בשטחי ח ועדת גולדברג ובין מאפייני ותוצאות מדיניו"שנדונה  בדו

  .הנתונים תחת שליטה ישראלית, יהודה ושומרוןכמו גם ביתר שטחי , מאחזה

  

 :  ח ועדת גולדברג"כך נכתב בדו .57
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ניתן לומר נוכח המציאות כי אכיפת החוק נכשלה וכיום אין עוד אפשרות "

איום . מעשית לממש את כל צווי ההריסה ולהרוס כל בנייה בלתי חוקית

  " מפני בניה בלתי חוקית ההריסה אינו מרתיע עוד את התושבים

  ).מתוך אתר משרד הבינוי והשיכון – ח ועדת גולדברג"לדו 27' עמ, 69' סע( 

  

  :וכן

הנתונים בדבר הכמות העצומה של מבנים בלתי חוקיים שנבנו על ידי "

לא . כי אכיפת החוק היא רנדומלית וכמעט אינה קיימת, הבדווים מלמדת

יה הדבר תוצאה של מדיניות קבועה ה, כי במקרים בהם נאכף החוק, שמענו

אכן הפער בין החוק הכתוב לבין מידת הגשמתו במציאות הוא תופעה . כלשהי

ניתן לומר . כי אם בתהום, אולם בענייננו אין מדובר בפער. רבת פנים ומורכבת

זהו מצב שבו . כי מדיניות אי האכיפה התגבשה כדי דפוס קבוע משך כל השנים

הרשות המבצעת , זרות ונשנות של החוק על ידי הציבורנוכח הפרות גלויות חו

אשר הופכת לדרך התנהגות , נוקטת מדיניות ברורה ומוגדרת של אי אכיפה

בקרב הציבור מתגבשת בהדרגה ציפיה . המקובלת עליה ומתגבשת לכדי מנהג

וכך יחסי הגומלין בין הפרט לרשות , שגם בעתיד תמשיך הרשות לנהוג בדרך זו

  ". דפוס התנהגות זה ולא על הקבוע בחוקמתבססים על 

  )ח ועדת גולדברג"לדו 39' עמ, 135' סע( 

  

נכון על אחת כמה , מה שנכון ביחס לבנייה הבלתי חוקית של האוכלוסייה הבדווית בנגב .58

  .יהודה ושומרוןבשטחי וכמה ביחס לבנייה הבלתי חוקית 

 

כי  ,ומבקר המדינה לשעברש העליון בדימוס "קביעת ועדה ציבורית בראשות שופט ביהמ .59

תקפה שבעתיים ביחס למדיניות אי , העדר האכיפה מקורה במדיניות ברורה ומוגדרת

 .יהודה ושומרוןבשטחי כלפי האוכלוסייה הבדואית הפלסטינית המשיבים האכיפה של 

 

לרשויות האכיפה במהלך השנים האחרונות בדרישה לנקוט בצעדי יצוין כי פניות העותרת  .60

כי רשויות  אף הם בטענהפזורה הבדווית נענו שטחי ההבניה הבלתי חוקית באכיפה נגד 

משנקבע על ידי ועדה ציבורית ". סדרי עדיפויות"האכיפה מבצעות פעולות הריסה בכפוף ל

מדיניות ברורה ומוגדרת של "י הממשלה כי תשובה מעין זו נועדה לכסות על "שמונתה ע

להמשיך ולטמון את הראש בחול ולאפשר אין זה סביר בצורה קיצונית " אי אכיפה

למשיבים להמשיך במדיניות אי האכיפה הברורה בה הם נוקטים תוך המשך הפרחת 

 ."סדרי עדיפויות"מכול תוכן בדבר  סיסמה ריקה

  

רשויות האכיפה זנחו את תפקידן . מהאמור עולה אפוא כי חוק לחוד ומציאות לחוד .61

י "סמכותן כדי לבצע הריסה של מבנים עפי החוק ותחת זאת נעשה שימוש ב"לפעול עפ

מדיניות . שיקולים לא ענייניים משתנים תוך שהם מתיימרים לפעול משיקולי חוק וסדר

שקשה לדעת מי מהן פוגעת יותר , אי האכיפה פותחת אפוא פתח לרעה חולה נוספת

 .אי השוויון בפני החוק  -בשלטון החוק ובאמון האזרח ברשויות המדינה  
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רשויות האכיפה , וכן מעתירות נוספות שהגישו העותרים לאחרונה, לה מעתירה זוכפי שעו .62

ביהודה  Cמתנערות לחלוטין מחובתן לאכוף את החוק כנגד מבנים לא חוקיים בשטחי 

 .שאינה יהודית ,י אוכלוסיה"ושומרון אשר נבנים ע

  

אשר פורסם  2008ח היחידה המרכזית לפיקוח של המינהל האזרחי לשנת "בדו, ראיה לכך .63

התאפיינה בהקפאה כמעט  2008שנת ": לאחרונה בכלי התקשורת נכתב במפורש כי

הקפאת , מוחלטת של מימוש אכיפה בכל הקשור לבנייה הבלתי חוקית הפלסטינית

ההריסות ופעילויות אכיפה אחרות בתחומי התשתית משדרת מסר שלילי לאוכלוסייה 

  ". ד מולןומאפשרת קביעת עובדות שיקשה עלינו להתמוד

  

וזאת להדגיש כי העובדה שרשויות המדינה השונות מתכחשות למדיניות אי האכיפה  .64

וטענות שווא בניסיון לספק הסבר " סדרי עדיפויות"הברורה ומנסות לייצר יש מאיין 

עובדה זו לכשעצמה פוגעת באופן חמור ביותר באמון כלפי מוסדות השלטון , להתנהלותן

, קלוש ודחוק ככל שיהיה, תעים מלתור אחר כל הסבראשר מצטיירים כמי שלא נר

בניסיון להסביר את מדיניות אי האכיפה כלפי האוכלוסיה הלא יהודית בשטחי יהודה 

 .ושומרון

  

אלא לפנות לבית המשפט הנכבד  ,לא נותרה בידי העותרים כל ברירה, בנסיבות אלה .65

מבנים הבלתי וס את הבדרישה שיורה למשיבים לממש את סמכויותיהם על פי חוק ולהר

 .עליהם התריעו העותרים במכתביהם בצורה ממוקדת ופרטניתחוקיים 

  

  צו ביניים הוצאת   .ד

 

לנקוט בכל למשיבים העותרים מבקשים מבית המשפט הנכבד להוציא צו ביניים המורה  .66

ההולכים ונבנים , הפעולות הדרושות כדי למנוע את אכלוסם של המסגד ובית הספר

כן יתבקש בית המשפט . תחם בניגוד לחוק וללא קבלת התרי בנייה כדיןבימים אלה במ

למנוע פעולות סלילה או , בגדרי צו הביניים למנוע את המשך בניית המסגד ובית הספר

מים , פריצת דרכים אליהם ומהם ולמנוע את חיבור המסגד ובית הספר לתשתיות חשמל

  .וביוב

 

המבנים  257- של צווי הריסה ביחס ל עתירה זו מתייחסת להוצאה ואכיפה, כאמור .67

נספחים (צ בשש ספרות כלולים בפניות העותרים למשיבים .שפרטיהם בצירוף תמונה ונ

  ). לעתירה' ג-'א

  

שני בימים אלו הולכת ונשלמת בנייתם של , כפי שמפורט בחלק העובדתי של העתירה .68

היתר בנייה כנדרש  ללא קבלת נבנים בימים אלואשר  ,בית ספר ומסגד, מבנים ציבוריים

  .VENTO DI TERRAבמימון ותמיכת תנועה בינלאומית זרה בשם  ובניגוד לכל דין
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. בכל היבט הרלוונטי למימוש פעולות אכיפה" קו פרשת מים" מהווהבניית מבני הציבור  .69

ההריסה כנגד  ויולממש צ עלולים להיקלע המשיבים בבואםנקל לשער לאיזו תסבוכת 

  .חלו למלא את ייעודםיספר לאחר שאלו יושלמו ו ובית בית תפילה דתי

  

במקום נועדה  בנייתם של מבני הציבור מהעובדה הברורה לפיהלהתעלם גם לא ניתן  .70

בית של  םבשטח באמצעות תקיעת יתד בדמותלקבע את הימצאותם של עברייני הבנייה 

 VENTO DIופעילי תנועת  לזאת בדיוק כוונו עברייני הבניה .ובית ספר תפילה דתי

TERRA מנימוק זה . מדינה ריבונית אינה יכולה להסכים ולזאת בדיוק ,שסייעו בבנייה

 .אכלוסם של מבני הציבורמתבקשת הוצאתו המיידית של צו הביניים שיסכל את 

  

המסגד אכלוס  .מאזן הנוחות נוטה אפוא במובהק לטובת הוצאת צו הביניים כמבוקש .71

את , קשה עד מאדיולכל הפחות , לסכל עלול ,ומעצם טיבם של מבנים אל, ובית הספר

 ,היות ומדובר במבנים שנבנו שלא כחוק, מנגד. להרוס את מבני הציבור בעתידהאפשרות 

שהבנייה בו לא תאושר במסגרת תוכנית מתאר , בשטח טבעי ופתוח, על אדמות מדינה

ייגרם כל נזק  לעברייני הבנייה לאוממילא דינם של מבני הציבור להריסה , עתידית כלשהי

 .מהוצאת צו הביניים

   

נטען כי   9051/05ץ "במסגרת תצהיר משלים שהוגש מטעם המשיבים בבג ,וזאת לציין .72

 - עומד הטיפול ב , י הנחיית שר הבטחון"עפ, של גורמי האכיפה בראש סדרי העדיפויות

בנסיבות בהן קיימת חשיבות למתן מענה מהיר לפני , בנייה בשלבים התחלתיים"

מהאמור עולה כי הריסת המבנים נשוא צו הביניים הייתה ". מת הבנייה והאכלוסהשל

 .י המוצהר לבית המשפט"עפ, בראש סדרי העדיפויות של גורמי הפיקוחאמורה להימצא 

  

  'טכנספח מצורף , 9051/05ץ "תצהיר משלים מטעם המדינה בבג

  

חודשים ארוכים  לפניהעותרים ששלחו  ההתראה יולמרות מכתב חרף עמדה ברורה זו .73

 למבני ההתייחסות הספציפית והפרטנית למרותו במקוםביחס לבנייה הבלתי חוקית 

  .עדי אכיפה למניעת אכלוס המבנים והריסתםננקטו כל צלא , נשוא צו הביניים הציבור

  

שהותוו על  ,אמות המידהבהתאם לאף אינם פועלים מבהירה כי המשיבים  עובדה זו .74

נקיטת אי  .במקום לא לאכוף את החוק נגד עברייני הבנייהתוך החלטה מודעת ש ,ידם

הינו מחדל אשר אינו  שפורטו בגדרי צו הביניים מבני הציבור כנגד  צעדי אכיפה ממשיים

ניתן להסבר ענייני ומצביע באופן ברור על מדיניות אי האכיפה הברורה בכל הקשור 

  .באזור מישור אדומיםלטיפול בבנייה הבלתי חוקית 

  

ביחס למבנה המסגד דחו המשיבים את העותרים , שעולה מהעובדות שציינו בעתירה כפי .75

כמו גם ביחס , ביחס למבנה בית הספר. השגרתית" סדרי העדיפויות"בקש בטענת 

ית יכליל מפנ והתעלמולעשות  המשיבים הגדילו, להכשרות החקלאיות שנבנו בסביבה

הברורות המחייבות את המשיבים חרף הוראות החוק , שלא זכתה לכל מענה, העותרים

 .יום לכל היותר 45ליתן מענה ענייני תוך 
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 מתקדמים ביותר נשוא צו הביניים מבני הציבורשל  שלבי הבנייה, כפי שעולה מהתמונות .76

   .המבנים יאוכלסו בקרובש ,וקיים חשש ממשי

  

וסקים המופנה כלפי המחזיקים והע ,בנוסף יתבקש בית המשפט הנכבד להוציא צו ביניים .77

לעצור את המשך פעולות הבנייה במקום , בבניית המסגד ובית הספר או למי מטעמם

וזאת כדי למנוע קביעת עובדות בשטח שיקשו את ביצוע מבנים ולמנוע כל פעילות ב

המשנה לנשיאה השופט ריבלין ' החלטת כבראה (. הצווים המבוקשים בגדרי עתירה זו

 . )ב"המצ, 'עה וגיה נגד שר הבטחון ואחאחמד שמ 5383/09ץ "בגב 13.7.09מיום 

  
   'יכנספח מצורפת , 13.7.09מיום  5383/09ץ "ההחלטה בבג

  

קיימת לאחרונה מגמה ברורה של כניסת , כפי שהובהר בחלק העובדתי של העתירה .78

תנועות בינלאומיות זרות לשטחי יהודה ושומרון כשמטרתן המוצהרת היא לסייע 

בין היתר על , גון ובהקצאת משאבים לבנות בניגוד לחוקבאר, לעברייני הבנייה במימון

אינה זוכה לכל , שמסיבה שאינה ברורה לעותרים, מדובר בתופעה חמורה .אדמות מדינה

אין צורך להרחיב את היריעה על . האמונים על האכיפה באזור, טיפול מצד המשיבים

מממונת , ם זריםי פעילי"המאורגנת ע, החומרה הניכרת הכרוכה בבנייה בלתי חוקית

 .  והופכת לחזיון נפרץ בעקבות התעלמות המשיבים מהתופעה, בכסף זר

  

הוצאת צו הביניים נגד העבריינים עצמם וכנגד המסייעים להם נדרשת וחיונית אף היא  .79

כדי לשמר את המצב הקיים וכדי למנוע את המשך פעולות הבנייה והאכלוס של המסגד 

 .הנבנים במקום, ובית הספר

  

  הסעד המבוקש  .ה

  

  .יתבקש בית המשפט הנכבד להוציא בדחיפות צו ביניים כמבוקש ,אשר על כן .80

  

יתבקש בית המשפט להוציא , לאור התשתית העובדתית שהוצגה בפני בית המשפט הנכבד .81

ולאחר קבלת תגובת המשיבים ושמיעת טיעון , צו על תנאי כמבוקש ברישא של העתירה

 .להופכו למוחלט, בעל פה

  

יתבקש בית המשפט הנכבד לחייב את המשיבים בהוצאות העותרים ובשכר טרחת בנוסף  .82

 .מ כחוק"עורך דין בתוספת מע

  

_________________  

  ד"עו, עמיר פישר     

  כ העותרים"ב      

  

  09.09.09,  היום, ירושלים
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  2009יוני  03 , ט"א סיון תשס"י 

       לכבוד      לכבוד        לכבוד

    ל יואב מרדכי"תא    אלוף גדי שמני    מר אהוד ברק

    ראש המנהל האזרחי    ז"אלוף פקמ    שר הביטחון

    9977341-02: בפקס  5305741-02: בפקס  6976218-03: בפקס

  

  ,נכבדיי

  במישור אדומיםדרישה לאכיפת חוק במאחז הבלתי חוקי   :הנדון

  15.12.08מכתבי מיום   :סימוכין        

              

" רגבים"וכן עמותת  נופי פרת ואלון, האגודות השיתופיות של היישובים כפר אדומים, ייבשם מרש

  :ליכם כדלקמןלפנות אמתכבד הריני , מיסודה של התנועה לשמירת אדמות הלאום

  

אזור של הבנייה הבלתי חוקית ב פרטניכוללת מיפוי ה ,חוברת עבת כרס מצורפת למכתבי זה .1

 . מישור אדומים

 

, ספרות 6צ .נ, איתור על תצלום אוויר -כולל המיפוי  ביחס לכל אחד מן המבנים הבלתי חוקיים .2

 .למבנה ותיאור התשתיות המחוברות הצילום המבנ, תיאור הבנייה

 

צוברת , ובמתחם מישור אדומים בפרט כולובאזור , תופעת הבניה הבלתי חוקית, ע לכםכידו .3

  .בנכסי המדינה ובתושבי האזור, האחרונים תאוצה ופוגעת באורח קשה בשלטון החוקבחודשים 
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עברייני הבנייה גוזלים את קרקעות , תופעההנרחבות הנלוות ל פוליטיותמלבד המשמעויות הגיאו .4

לתושבי  חמור לעצמם את המרחב הטבעי ומהווים סיכון בטחוני ובטיחותיחומסים , המדינה

 . הישובים הסמוכים ולעוברים ולשבים

 

עבריני . כל המבנים הכלולים בחוברת נבנו על קרקעות מדינה ללא היתר בנייה כדין ובניגוד לחוק .5

ינן נוקטות בצעד וככל שנוקף הזמן והרשויות א, ללא מורא ומשוא פנים, הבנייה פועלים בריש גלי

סיור בשטח בימים אלה יגלה . גוברת התעוזה וההשקעה הכספית במבנים –אכיפה כלשהם 

במטרה לעבות את הבנייה הקיימת משאיות עם חומרי בנייה הפורקות ללא הפרעה מלט ובלוקים 

  .בנייה חדשהלצרכי במקום ו

 

ופעה גם לסיכון בטיחותי בנוסף על הסיכון הביטחוני הנשקף לתושבי האזור מביאה עימה הת .6

במקרים רבים . הנובע מפריצת דרכים מאולתרות לכביש הראשי תוך סיכון העוברים והשבים

במקביל לפריצת הדרכים מפרקים העבריינים את מעקות הבטיחות הקיימים בשולי הדרך כדי 

 . לאפשר את החיבור ובכך גורמים לנזק בטיחותי נוסף לנוסעי הכביש

 

פוגעת בחי ומכלה את , הבלתי חוקית יוצרת נזקים בלתי הפיכים למרחב הטבעיהבנייה  ,כמו כן .7

 .הצומח

 

יושב בחיבוק ידיים ואינו , באזורנגד עברייני הבנייה  מי שאמון על אכיפת החוק, המינהל האזרחי .8

ואף מאפשר את  שמימדיה מתעצמים מיום ליום ,עושה דבר כדי לעצור את התופעה החמורה

דע שהתקבל אצל מרשיי עולה כי היעדר ממי. ים הבלתי חוקיים לתשתיות מיםחיבור המבנ

 .האכיפה מתחיל בהיעדר פיקוח ובהיעדר נתונים על היקף וחומרת התופעה

 

 מרשייבעקבות חומרת התופעה וההשלכות הקשות של הפעילות העבריינית באזור השקיעו  .9

ובימים אלה שוקדים מרשיי על ת למכתבי זה ן את החוברת המצורפיכמאמצים רבים כדי לה

 .הרחבת פרויקט המיפוי לאזורים נוספים ביהודה ושומרון

 

לפעול באופן  ,א בהתאם לסמכותו"כ, החוברת המצורפת מועברת אליכם בזאת בצירוף דרישה .10

 :ובכלל זההמבנים הבלתי חוקיים ונגד עברייני הבנייה מיידי לאכוף את החוק נגד 

  

צווי הפסקת עבודה וצווי הריסה ולפעול לאלתר להריסת להוציא , ח"בב ילפתוח תיק 10.1

 . הכלולים בחוברת, הבלתי חוקיים המבנים
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בצו ) 3(ה2סעיף הוראות לנתק מיידית את תשתיות המים והחשמל למבנים בהתאם ל 10.2

יצוין כי פעולה זו של ניתוק המבנה ). 18' תיקון מס(כפרים ובנינים  ,כנון עריםבדבר ת

היא אינה דורשת הקצאת , שניתן ונדרש לבצעה באופן מידי מתשתיות הינה פעולה

ובהחלט יש בה בכדי ללמד על כוונותיכם ולאותת לעברייני הבניה באזור  נרחבתמשאבים 

 .כי תם עידן ההבלגה

  

לבצע חסימות בכל אחת מהדרכים המאולתרות המתחברות לכביש הראשי ולהקים מעקי  10.3

 .החיבור למניעת, בטיחות

 

יטת הליכים פליליים נגד עבריני הבניה באזור נשוא מכתב זה ונגד כל להורות על נק 10.4

לרבות פתיחה בחקירה פלילית והגשת כתב אישום , המעורבים בבניה ובהנחת התשתיות

 ). 19' תיקון מס(כפרים ובנינים ,בהתאם להוראות הצו בדבר תכנון ערים, פלילי

  

) החלטות והנמקות(תיקון סדרי מינהל לחוק ל 2על הוראות סעיף פניה זו מתבססת בין היתר  .11

 ,לא תיוותר בידי מרשתי הברירה, כנדרש בהתאם לסמכותכם ככל שלא תפעלו . 1958 –ט "התשי

  .אלא לפנות להליכים משפטיים

  

  

  ,בכבוד רב                    
  

  ד"עו, עמיר פישר                
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