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  _________מ"עת          באר שבעבבית המשפט המחוזי ב
  בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים

  
      :בעניין

  011920642ז .ת, איסמעילוף מארק שלמה שמחה .1
  303512ז .ת, שושנה בן דוד .2
  381071ז .ת, רות לוי .3
  5196254ז .ת, שלמה שמואלי .4
   580460319ר .ע, רגבים .5

  
   ד עמיר פישר"כ עוה"י ב"ע

  משרד עורכי דין –פישר , לפריןג, בראונר
  94101ירושלים  8דוד המלך ' מרח    

  5378241: פקס; 6223676: טל
  יםהעותר                  

  
  נ ג ד

      
 מר בנימין נתניהו, ראש ממשלת ישראל .1
 מר אלי ישי, שר הפנים .2
 דרוםמחוז  –הועדה המחוזית לתכנון ובניה  .3
 היחידה הארצית לפיקוח על הבניה –משרד הפנים  .4
 להסדרת ההתיישבות הבדואית בנגב הרשות .5

  
  דרום אזרחיבאמצעות פרקליטות  מחוז 

  שבע-באר, 4התקווה ' רח, )6קומה (קריית הממשלה 
  02-6467058: פקס; 08-6264670: טל

  
  עלי אבו קוידר .6

      
  ד אלי אלקלעי"באמצעות עו

  ירושלים 42רחוב אגריפס     
  02-6236778: פקס; 02-6236453: טל    

  יםהמשיב              
  

  עתירה מנהלית 
שימוש בסמכותם לפי הוראות פרק  להורות למשיבים לעשותבית המשפט הנכבד מתבקש בזאת 

 לפעולו) "החוק"או  "חוק התכנון והבניה: "להלן( 1965 –ה "התשכ, לחוק התכנון והבניה' י

י עבריינים אשר פלשו "ע הוקמומבנים אשר ה להוצאה ומימוש של צווי הריסה ביחס לכלל

והקימו עליה מבנים ללא היתר כדין תוך הסגת גבול , 1-4לעותרים  תהשייכ ,פרטיתהדמה אל

  .וגזל אדמה פרטית

  

  .כדין ד"ט עו"ובשכ משפט מתבקש בית המשפט הנכבד לחייב את המשיבים בהוצאות כן

  
  :ואלה נימוקי העתירה
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  הצדדים לעתירה  .א 
    

חלקים במקרקעין בשטח  300/5232של הנו הבעלים הרשום , מר מארק איסמעילוף, 1העותר  .1

המצויים בסמוך ליישוב נבטים ורשומים על שמו בלשכת רישום המקרקעין , דונם 654של כ 

 "). האדמה הפרטית": להלן( 5דף , 504בפנקס השטרות ספר , בבאר שבע

  'כנספח אב "מצ, וכן מפת מדידה מאושרת של האדמה הפרטית טאבונסח 

 

מכוח צו  והזכאים, 003035110ז .ת, ל"מר יהודה שמואלי ז ו שלהינם ילדי, 2-4העותרים  .2

 . באדמה הפרטיתחלקים נוספים  300/5232ירושה להירשם כבעלים של 

  'כנספח בב "מצ, ל וצו קיום צוואה"העתק צוואת המנוח יהודה שמואלי ז

 

  םסבו 1 העותר ו שלסבעל ידי מבעלים פרטיים אדמה הפרטית נרכש חלקם של העותרים ב .3

 .1935ביוני  22ביום , 4-2ים של העותר

 

אשר שמה לה למטרה לפעול לשמירה על  ציבוריתתנועה  נההי, תנועת רגבים, 5 העותרת .4

על משאבי הקרקע של גורמים שונים למנוע השתלטות בלתי חוקית , מדינהאדמות ונכסי ה

 לחוק בהתאם ולבקר את פעולות הרשויות המנהליות בטיפולן בנושא כך שיפעלו, הלאומיים

   .לכללי מנהל תקיןו

 

נושא מתוקף תפקידו באחריות הכוללת לתפקודה של הרשות , ראש ממשלת ישראל, 1משיב  .5

הינו השר האחראי מטעם הרשות , וסגן ראש הממשלה שר הפנים, 2משיב . המבצעת

משיבה   .הנושאות בסמכויות האכיפה כמפורט להלן ,4-ו 3של המשיבות  ןהמבצעת על תפקוד

היחידה , 4 משיבהו )"הועדה המחוזית": להלן( המחוזית לתכנון ובניה מחוז דרום הוועדה, 3

רשויות ההינן  )"היחידה הארצית לפיקוח": להלן( בניה במשרד הפניםעל ההארצית לפיקוח 

  .כנגד הבניה הבלתי חוקית באדמה הפרטיתלהן מוקנות סמכויות פיקוח ואכיפה המנהליות 

  

הוקמה  )"רשות ההסדרה": להלן(להסדרת ההתיישבות הבדואית בנגב הרשות , 5משיבה  .6

כדי להתמודד עם בעיית ההשתלטות על  15.7.2007מיום  1999' מכוח החלטת ממשלה מס

נכנסה בנעליה רשות ההסדרה . אדמות והבניה הבלתי חוקית של האוכלוסייה הבדואית בנגב

סכם שערורייתי ובלתי חוקי עם אשר התקשרה בה "מינהלה לקידום הבדואים בנגב"של ה

 . נציגי הפולשים אשר מונע את הריסת המבנים ופינוי הפולשים מהאדמה הפרטית

  

הינו נציג חמולת אבו קווידר אשר פלשה לאדמה הפרטית , מר עלי אבו קווידר, 6משיב   .7

בשם  ץ כנגד המדינה"הגיש בעבר עתירות לבג 6 משיב. והקימה עליה מבנים ללא היתרי בניה

י בא "ויוצג ע )745/08ץ "בג; 10747/03ץ "בג( כלל העבריינים המתגוררים באדמה הפרטית

בהתאם זאת  ,צורף כמשיב לעתירה כנציג חמולת אבו קווידר 6 שיבמ .כוחו כמפורט לעיל

 . 2000 -א "התשס, )סדרי דין(לתקנות בית המשפט לעניינים מנהליים ' א6' להוראות סע
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 נייןהעובדות הצריכות לע  .ב
 
האדמה הפרטית השייכת על  קווידר-מחמולת אבו השנים השתלטו פורעי חוק במהלך .8

המאחז הבלתי חוקי כולל כ ". אלזרנוג"המכונה  ,שלםבלתי חוקי ובנו עליה מאחז  לעותרים

 .פרטיות וללא היתרים כדיןאדמות גזל , מבנים אשר נבנו כולם תוך הסגת גבול 300

 

 : שטח האדמה הפרטית סומן ועלי לום אוירלהלן תצ .9

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 :בשטח האדמה הפרטיתשנבנו ללא היתר , צילום של חלק מהמבנים להלן .10
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ולמרות הצהרות המדינה לפיהן בניה מסוג  הפרטית על האדמההשתלטות העבריינית החרף  .11

 -  יפהעומדת בראש סדרי העדיפויות של רשויות האכ ,של הפרט הפוגעת בזכות הקניין, זה

הגורמים האחראים על אכיפת דיני התכנון , המחוזית ויחידת הפיקוח הארצית מנעו הועדהנ

 .שנבנו כולם ללא היתר, ל להריסת המבניםוולפע מלממש את סמכויותיהם ,והבניה באזור

 

התבררה לעותרים מסכת עובדתית מדהימה ממש ביחס לאחרונה , אך אם בכך לא די .12

תחת לבצע את תפקידה היסודי ולפעול לאכיפת , י שהתבררכפ. להתנהלותם של המשיבים

 . חברה המדינה לעבריינים והפכה לשותפה במעשה הגזל, החוק ופינוי הגזלנים

  

: להלן(בשנות השמונים החלה המנהלה לקידום הבדואים בנגב , כפי שנודע לעותרים .13

ום יישוב למק במטרה להעבירםעם הפולשים משא ומתן  מטעם המדינה לנהל) "המנהלה"

אף הוקצו לחלק מהפולשים מגרשים ללא  ,בתחילת שנות התשעים, בהמשך לכך. קבע

הפולשים מחמולת אבו קווידר סירבו  עם זאת. ערוערהסמוך תמורה ביישוב הבדואי 

 .להתפנות ודרשו לעבור לרהט

  

שערורייתי ובלתי , חשאי" מסגרת הסכם"חתמה על  17.12.1998יום בו המנהלה נכנעה ללחץ .14

 מתוך כוונה) "ההסכם": להלן( עם נציגי הפולשים מחמולת אבו קווידר ,חוקי בעליל

 .להסדיר את פינויים להרחבת היישוב רהט

  'גכנספח ב "מצ, בין המינהל וחמולת אבו קווידר 17.12.98מיום  העתק ההסכם

  

 נפתח בהצהרת בני משפחת אבו קויידר לפיה הם יושבים על האדמות נשוא ההסכם ההסכם .15

בהמשך  .אין לה כל שחרשהצהרה , ובכלל זה האדמה הפרטית עוד מלפני קום המדינה

 "יסכים"אשר  העבריינים הפולשיםא מ"לכ להעבירהתחייבה המנהלה להצהרה שקרית זו 

מענק כספי של עד , הכולל מגרש לבניה בחינם ,להתפנות מהאדמה הפרטית סל הטבות

₪  35,000מענק נוסף בסך , שים באזורי תעשייהפטור מתשלום בגין רכישת מגר, ₪ 100,000

, משפחות שאת שמותיהם ימסרו הפולשים וכן הטבות נרחבות נוספות בהווה ובעתיד 30 -ל

  .הכול כמפורט בהסכם

 

יודגש כי להבדיל ממקומות אחרים בהם הגישו הבדואים תביעות בעלות בקרקע בטענות  .16

סל . לזכויות בקרקע הפרטית אליה פלשהלא טענה מעולם קווידר -שונות הרי שחמולת אבו

 ומשודרג ההטבות שהוצע לבני חמולת אבו קווידר היה אפוא בבחינת תשלום כופר מוצהר

 .מגזילת האדמות הפרטיותלחדול תמורת הסכמתם 

 

 אלא דווקא, לא היה סל ההטבות המפליגשל ההסכם " גולת הכותרת"אך כפי שמסתבר   .17

מוסכם בין הצדדים כי עם חתימת נציגי המשפחות ": הלהסכם לפי 8' הצהרת המנהלה בסע

תדחה /ליחידת הפיקוח במשרד הפנים על מנת שזו תעכב המנהלה )תפנה( על הסכם זה

תקבע המנהלה למעבר על ביצוע צווי ההריסה כנגד מבנים בשטח מגורי השבט עד למועד ש

  ".פי הסכם זה
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לות אשר פלשו לאדמה הפרטית שבבעבמקום לאכוף את החוק כנגד העבריינים , הנה כי כן .18

 -שנבנו כולם תוך הסגת גבול וללא היתרי בניה כדין  , ולפעול להריסת המבנים, העותרים

 עברייניםעם העבריינים אשר אפשר ל לא מוגבל בזמןאכיפה  להסכם איהגיעו נציגי המדינה 

ה לא תנקוט מבנים בידיעה שהמדינ ועוד להמשיך ולהשתלט על האדמה הפרטית ולבנות עוד

 .נגדם בצעדי אכיפה ולא תהרוס את המבנים

  

אלא בהסכם  ,כי אין מדובר במצב בו המדינה פעלה בחוסר ידיעה לגבי מעמד הקרקע, יודגש .19

כי הפולשים מחמולת אבו קווידר " רחל בתך הקטנה"שהושג כאשר בראש ההסכם מובהר ב

 .אדמות בבעלות פרטיתעימם נחתם ההסכם יושבים על 

  

ללא בניה הכנגד  לאכוף את החוק המחובת המדינה במקביל להתפרקות ,סתבר אפואכפי שה .20

הפכה המדינה קשרה המדינה קשר עם העבריינים במסגרתו , פרטיתה האדמהעל  היתר

  .הסגת הגבול והבניה ללא היתר, לשותפה במעשה הפלישה

  

ה מבנים על הקימה בעצמו הגדילה לעשות לעותרים המדינה אף התחוורכפי ש ,יתרה מכך .21

וזאת במטרה להעניק , הסגת גבולם של העותריםפלישה ותוך , גבי האדמה הפרטית

 .במקום הפלישה עצמו נגישים ציבוריים שירותים העבריינים לפולשים

  

אדמות ה ללשותפה פעילה בגזמאוכפת החוק כך התחלפו להן היוצרות והמדינה הפכה  .22

 .רמיסת שלטון החוקבופרטיות מידי בעליהם ה

  

לא נותר כל תמריץ לקיים את  קווידר-ממשפחת אבולעבריינים  במצב שנוצרמטבע הדברים  .23

 3והועמדו לרשותם הפינוי למקום שהוגדר כשהתגלו בהמשך קשיים בביצוע הסכם ועל כן 

בחרו העבריינים מבני חמולת אבו קווידר דווקא  – מקום מגורים חלופי בחירתלחלופות 

 :ה המדינה כדלקמןאותה הגדיר, השלישיתבחלופה 

  
הליך ביצועה מותנה בהתקיימות . הקשה ביותר לביצועחלופה זו הינה " 

כשאי . מספר תנאים הן במישור המוניציפאלי והן במישור התכנוני
משך הזמן הצפוי למימושה של . התקיימות התנאים עלול להביא לסיכולה

 " חלופה זו ארך וממושך ביותר ועתיד להתפרש על פני מספר שנים
  

 ).745/08ץ "לתגובת המדינה לבג 18 'סעראה (

  

 'דכנספח ב "מצ, ד"ופסה 745/08ץ "תגובת המדינה לבג

  

הצהירה אף , בשל הבעייתיות הרבה הנלווית לחלופה אותה בחרה חמולת אבו קווידר .24

 : המדינה כי

 

  " המנהלה להתחייב כי אפשרות זו תצא לבסוף מהכוח אל הפועל אין בידי"
  

 ).ל"ה הנלתגוב 24' סעראה (
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המדינה , במקום לאכוף את החוק ולמנוע את גזל האדמה הפרטית. כך נוצר מצב אבסורדי .25

לאחר שהעבריינים סירבו לקבל את . הקצתה לעבריינים מגרשים ביישוב סמוך ללא תמורה

להסכם אי אכיפה בלתי מוגדר בזמן תמורת הסכמה  עימם המדינה הגיעהההקצאה 

. או בביטחונות כלשהם בשמות ספציפיים, עוגנה בזמן ערטילאית להתפנות מהשטח שלא

בהמשך העמידה המדינה לעבריינים מקומות מעבר חלופיים לבחירה משל היה מדובר 

לאדמות  ולא בפולשים מסיגי גבול בקו החזית ישובים הקיםי המדינה ל"בחלוצים שנשלחו ע

ציבור ולבסוף בהמשך המדינה עצמה החלה לבנות על האדמה הפרטית מבני . פרטיות

אפשרה המדינה לפולשים לבחור בחלופת מעבר שלא ניתן ליישמה בשנים הקרובות אם 

 בכל רגע נתוןהסכם אי האכיפה בעינו והפולשים ממשיכים כל העת במקביל עומד  .בכלל

 .להרחיב את הבניה ולבסס את פלישתם באדמה הפרטית

  

ת לאלתר על הוצאת צווי הריסה ורהובדרישה ל 2-4פנו העותרים למשיבים  22.1.12ביום  .26

 .הצווים כנגד כלל הבניה הבלתי חוקית באדמה הפרטית ומימוש

  

 'הכנספח ב "מצ, 22.1.12פניית העותרים מיום 

  

מדיניות הממשלה וכן פסיקת בית המשפט העליון מנחות העותרים הדגישו בפנייתם כי  .27

בראש , יתר על קרקע פרטיתשנבנו ללא ה, כי יש להעמיד את הריסת המבנים, בצורה ברורה

סדרי העדיפויות של רשויות האכיפה וזאת לאור החומרה הנלווית לפגיעה בזכויות הקניין 

 . של הפרט ובשים לב לכך שבנייה מסוג זה אינה ניתנת להכשרה עתידית

  

לחוק לתיקון סדרי  2' כן ביקשו העותרים לראות בפנייתם כפנייה בהתאם להוראות סע .28

תוך שהם מדגישים כי בהיעדר מענה ענייני , 1958 –ט "תשי) והנמקותהחלטות (מינהל 

 .אלא לעתור בעניין לבית המשפט, לא תיוותר בידם הברירה, ומספק לפנייה

  

  :כי, הפנים וסגן ראש הממשלה לפנייה במסגרתה הובהר נתקבלה תגובת שר 2.2.12ביום   .29

  

 ".הטיפול בפניה הועבר למחלקת פיקוח על הבניה ארצית אשר ישיבך במישרין"

  

 'וכנספח ב "מצ, 2.2.12תגובת שר הפנים מיום 

  

בתגובה נטען . נתקבלה תגובת מנהל היחידה הארצית לפיקוח על הבניה 19.2.12ביום  .30

  :כי, לקונית

  

 ".י הגורמים השונים ולאחר הבדיקה תקבל מענה"הפניה תיבדק ע"

  

  ז כנספחב "מצ, 19.2.12תגובת מנהל היחידה הארצית לפיקוח על הבניה מיום 
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נוסף והפעם מטעם מנהל תחום פיקוח מחוז דרום ביחידה תגובה נתקבל מכתב  27.2.12ביום  .31

  :כי ,לקונית הובהרשוב במכתב . לפיקוח על הבניה

  

 ". נוייערך דיון עם כלל הגורמים הנוגעים בדבר ולאחריו תינתן תשובת"

  

  ח כנספחב "מצ, 27.2.12תגובת מנהל מחוז דרום ביחידה לפיקוח על הבניה מיום 

 

לה כל תגובה עניינית לא נתקב, חודשים לאחר פניית העותרים הכארבע, עד למועד זה .32

כי עד למועד זה טרם מצאו המשיבים פנאי לקיים את הדיון עם  ,לא ניתן אלא להניח. הלפני

 .כמוצהר על ידם ש המענה לפנייהלשם גיבו" כלל הגורמים"

 

הפנייה זכתה בינתיים . בבקשה לפי חוק חופש המידע 5במקביל פנו העותרים למשיבה  .33

כדי , כמפורט לעיל, אך די בעובדות שהתבררו לעותרים עד לרגע זה, למענה חלקי ומתחמק

תו המחייבת את התערבו, להצביע על התנהלות בלתי סבירה בצורה קיצונית מצד המשיבים

 .של בית המשפט הנכבד בגדרי עתירה זו

  

 :הטיעון המשפטי  .ג

  

 :כפי שנפסק לא אחת .34

  

התערבות בסדרי העדיפויות במדיניות אכיפה של רשות מוסמכת "

עשויה להתרחש במקום בו הוכחה התנערות מלאה או הימנעות בלתי 

או כאשר סדרי העדיפויות שגיבשה הרשות , סבירה מאכיפת החוק

או בפגם אחר , נגועים בפגם של אי סבירות קיצוני לצורך האכיפה

  "הפוגם בחוקיותם

  

  .מאגריםפורסם ב ,'נגד שר הבטחון ואח" אנחנו על המפה"תנועת  1161/06ץ "בג

 

בכל הקשור בטיפול בפלישה   ")המדינה": להלן( 1-5העותרים יטענו כי התנהלות המשיבים  .35

הימנעות בלתי סבירה מאכיפת "בגדר  ובבניה ללא היתר על האדמה הפרטית הייתה והינה

 ". החוק
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כי המדינה עצמה התנהלה באי חוקיות , כי מהעובדות שפורטו לעיל עולה ,כן יטענו העותרים .36

  .ובחוסר סבירות קיצוני

 

כי על המדינה היה להעמיד את הריסת המבנים שנבנו ללא היתר על האדמה  ,העותרים יטענו .37

כבר לפני  סדרי העדיפויות של רשויות האכיפה ולפעול בראש, הפרטית תוך הסגת גבול וגזל

 .להוצאה ומימוש של צווי הריסה ביחס לכלל המבנים במקום שנים רבות

  

כי מדובר בפולשים ומסיגי גבול שאין ולא היו להם טענות לבעלות בקרקע  ,העותרים יטענו .38

בוודאי שלא , תןובפלישה לקרקע פרטית ועל כן לא היה מקום לנהל עם הפולשים כל משא ומ

לתת להם הטבות שונות מהקופה הציבורית תמורת התחייבויות ערטילאיות של קבוצה 

בלתי מוגדרת ובוודאי שלא להסכים למדיניות אי אכיפה של חוקי התכנון והבניה לפרק זמן 

 .בלתי מוגדר כנגד כלל הבניה באדמה הפרטית

  

מנקודת  תנהלת המדינה כמי שיוצאכי במגעיה מול חמולת אבו קווידר מת ,העותרים יטענו .39

א מהעבריינים אשר פלש במרוצת השנים לאדמה הפרטית והקים "לפיה כ, הנחה אבסורדית

ניכס לעצמו בכך זכות לקבל קרקע היכן שרק ירצה וכן הטבות  ללא היתרעליה מבנה 

בהמשך לקו  .בתמורה לנכונותו להשיב את הגזילה אשר גזלבכסף ושווה כסף  מפליגות

שנבנו  ,ה מעוות זה נמנעת המדינה מלבצע את תפקידה היסודי ולהרוס את המבניםחשיב

 .שנרכשה בכסף מלא ,ללא היתר תוך גזל אדמה פרטית

 

הינו  עם העבריינים מחמולת אבו קווידר כי ההסכם אליו הגיעה המדינה ,העותרים יטענו .40

 .תחת תקנת הציבורחותר ו ,בלתי מוסרי ,בלתי חוקיבהיותו , שדינו בטלות, הסכם פסול

 .  בטל מעיקרא ולחלופי חילופין דינו להתבטל להסכם 8לחלופין יטענו העותרים כי סעיף 

 

י המנהלת ונציגי אבו "כי ההסכם שנחתם ע ,כי מצד אחד המדינה טוענת ,העותרים יטענו .41

אך מצד שני המדינה פועלת הלכה למעשה , קווידר לא אושר בידי הגורמים המוסמכים

וראות ההסכם ונמנעת מלאכוף את החוק כנגד הבניה הבלתי חוקית באדמה בהתאם לה

 .הפרטית

  

העותרים ". דיבור כפול"התנהלות המדינה מצביעה על חוסר תום לב כבד ועל קיומו של  .42

יטענו כי הסכם המסגרת מבטא את הסכמת המדינה שלא לאכוף את החוק כנגד הפולשים 

 . רה בתוקפו של ההסכםאינה מכי" רשמית"גם אם עמדת המדינה ה
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מלכתחילה היה ברור למדינה כי מדובר בהסכם פסול ובלתי חוקי הסותר העותרים יטענו כי  .43

עם . את תקנת הציבור ועל כן הותנה ההסכם כביכול באישור הנהלת מינהל מקרקעי ישראל

במובן זה שהמדינה " למראית עין בלבד"שהוכנס  ,זאת בפועל מדובר היה בתנאי בהסכם

למה מהצורך באישור והיא מקיימת את התחייבותה שלא לאכוף את החוק כנגד הבניה התע

הסותר , הגם שברור לה שמדובר בתנאי בלתי חוקי בעליל, הבלתי חוקית באדמה הפרטית

 .את תקנת הציבור

 

התפרקות המוחלטת מחובתה של המדינה לאכוף את החוק עולה גם העותרים יטענו כי  .44

מבני ציבור עבור הפולשים על האדמה הפרטית תוך הסגת גבול  מההחלטה התמוהה לבנות

 .שאמונה על אכיפת החוק ,מצד המדינה וגזל אדמה פרטית

  

כולל בקרב דרג מקבלי ההחלטות " ליקוי מאורות"כלל העובדות שפורטו לעיל מצביעות על  .45

 .במדינה ועל התנהלות בלתי סבירה ותמוהה בצורה קיצונית

  

נזק שנגרם לזכויות הקניין של הפרט הת שבהתנהלות המדינה ומלבד כך מלבד חוסר החוקיו .46

יש לתהות תמיהה רבתי על שיקול הדעת שהוביל להתנהלות המבישה  –והנזק לשלטון החוק 

כך עד לרגע זה השקיעה המדינה משאבים בלתי . של המדינה מול חמולת אבו קווידר

, כנגד העבריינים מלאכוף את החוקנמנעה  ,בפרשה שלושים שנהתקופה של כנתפסים על פני 

כאשר  ,הקימה לפולשים מבני ציבור וסייעה בפועל להתרחבות הפלישה לאדמה הפרטית

 . לא קיבלה המדינה שום דבר בתמורהמנגד 

  

מדיניות אי האכיפה הובילה לביסוס השתקעותם של כי , בחינה מושכלת של המצב מבהירה .47

יקף להרחבת ה, החיבור הרגשי לקרקע להעמקת, חמולת אבו קווידר באדמה הפרטית

הפלישה ואופי הבניה ולשיפור משמעותי באיכות החיים במקום כתוצאה מבניית מבני 

, כלל הגורמים הללו הובילו את הפולשים להחלטה לבחור בחלופת הפינוי השלישית. הציבור

נות חלופה אשר מאפשרת להם להמשיך ליה, הערטילאית והבלתי מוגדרת בזמן, המעורפלת

אין צורך  .דבר בתמורה ות אי האכיפה מבלי שהם נדרשים לספקעוד שנים רבות ממדיני

לומר כי גם אם יעלה בידי המדינה ביום מן הימים להביא את חלופת הפינוי לידי היתכנות 

האינטרסים של הפולשים ימנעו את מימוש ההתחייבות כי  ,צפויה לגלותריאלית היא 

 שהמדינה, של העבריינים במסגרת הסכם" נציגיהם"שניתנה בידי , הערטילאית

 .לתוקפובאופן רשמי מתכחשת 
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רק לאחרונה ניתן פסק דינו של בית המשפט העליון במסגרתו כי  ,העותרים יוסיפו ויטענו .48

על יסוד מדיניות הממשלה כפי שהוצהרה בפניו ולאור  יישוב שלםהורה בית המשפט לפנות 

 : עמדת בית המשפט לפיה

  
מנחה ובעל המשקל המכריע בהכרעותינו השיפוטיות הוא כי על הקו ה"

במיוחד כאשר , רשויות המדינה לפעול לקיום החוק ולאכיפתו באזור

 ". הפרת החוק פוגעת בזכויות הקניין

  

 .פורסם במאגרים, 'נגד שר הביטחון ואח' יוסף מוסא ואח 8887/06ץ "בג

 

פט לפיה על רשויות האכיפה להעמיד עמדת המדינה ועמדת בית המשכי  ,העותרים יטענו .49

 ,שבוצעו תוך פלישה לקרקע פרטית ,בראש סדרי העדיפויות את הטיפול בעבירות בניה

בפסיקת בית המשפט וכמובן בשכל , ץ"הינה עמדה המושרשת בתגובות המדינה לבג

 .הישר

 

ית הנלוו, בנייה תוך פלישה לקרקע פרטית מתאפיינת בכך שלפגיעה החמורה בשלטון החוק .50

פגיעה בזכויות , הסגת גבול, גזל  -מתווספים אלמנטים חמורים נוספים , לכל בניה ללא היתר

 . בעתידבנוסף בניה על קרקע פרטית אינה ניתנת להכשרה . קנייניות ופוטנציאל להפרות סדר

  

מכלול המאפיינים החמורים הללו מובילים למסקנה המתבקשת לפיה יש להעמיד את  .51

 .לקרקע פרטית בראש סדרי העדיפויות של רשויות האכיפההבנייה תוך פלישה 

  

יהיה זה בלתי סביר כי מדיניות אי האכיפה מתנהלת מזה שנים רבות ו ,העותרים יטענו .52

על הנזקים הכבדים שנגרמים , המשיך במדיניות אי האכיפה עוד שנים ארוכותלחלוטין ל

לפיה , בלתי מבוססת בעלילרק מתוך ציפייה מופרכת ו, בכך לבעלי הקרקע ולשלטון החוק

 . ביום מן הימים יסכימו הפולשים להתפנות ברצון מן הקרקע

 
 2' על סע השנסמכ ,םתנמנעה מלהשיב עניינית לפניי כן יטענו העותרים כי היות והמדינה .53

, יתבקש בית המשפט הנכבד להורות על היפוך נטל הראיה ולקבוע, לחוק לתיקון סדרי מנהל

כי , מוטל הנטל להוכיחהמדינה כי על , לחוק לתיקון סדרי המנהל) א(6' בהתאם להוראות סע

שנבנתה באדמה  ,ביחס לבניה הבלתי חוקית הבכל הקשור להתנהלות ובסבירות כדין הפעל

 .הפרטית
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 :ץ"בקשה להעברת הדיון לבג  .ד
  

לחוק בתי משפט לעניינים  6בית המשפט הנכבד יתבקש לעשות שימוש בסמכותו לפי סעיף  .54

 .ץ"ש העליון בשבתו כבג"ולהורות על העברת הדיון בעתירה לביהמ  2000 –ס "יים תשמנהל

 :כלשונו, 6להלן סעיף 

  

היועץ , לבקשת בעל דין, מצא בית משפט לענינים מינהליים  .6

כי עתירה מינהלית שבפניו מעלה ענין , או מיוזמתו, המשפטי לממשלה

לאחר שקיבל את , וארשאי ה, רגישות או דחיפות מיוחדת, בעל חשיבות

להורות על העברת הדיון בעתירה לבית המשפט , תגובת בעלי הדין

 .העליון בשבתו כבית משפט גבוה לצדק

  

מעלה לדיון עניין בעל חשיבות ורגישות מיוחדת  אכןכי העתירה דנא  ,העותרים סבורים .55

ותו שמשמע, סעד המבוקשאל מול ה טענות העותרים משקלם הסגולי שללבשים לב וזאת 

 .כולל מאות מבנים בלתי חוקייםשנבנה על קרקע פרטית ו בלתי חוקהריסת מאחז 

  

 :סיכום  .ה

 

 .1העובדות המפורטות בעתירה זו נסמכות על תצהירו של העותר  .56

  

  .להורות כמבוקשש הנכבד "יתבקש ביהמ, א מהטעמים המפורטים לעיל"ובגין כ, אשר על כן .57

  

ד "משפט ובשכר טרחת עוהמשיבים בהוצאות  יתבקש בית המשפט הנכבד לחייב את כן  .58

 .כחוק

  
  

_________________  

  ד"עו, עמיר פישר     

  כ העותרים"ב       

fisher
אמיר32



  

  רשימת נספחים

  

  

  עמוד  פירוט  נספח

נסח טאבו וכן מפת מדידה מאושרת   א

  של האדמה הפרטית

14  

העתק צוואת המנוח יהודה שמואלי   ב

  ל וצו קיום צוואה"ז

21  

בין  17.12.98העתק ההסכם מיום   ג

  המינהל וחמולת אבו קווידר

25  

  29  ד"ופסה 745/08ץ "תגובת המדינה לבג  ד

  43  22.1.12ם פניית העותרים מיו  ה

  47  2.2.12תגובת שר הפנים מיום   ו

תגובת מנהל היחידה הארצית לפיקוח   ז

  19.2.12על הבניה מיום 

49  

תגובת מנהל מחוז דרום ביחידה   ח

  27.2.12לפיקוח על הבניה מיום 

52  



  ' נספח א
נסח טאבו וכן מפת מדידה מאושרת של האדמה 
   הפרטית

  14' עמ

  

  

  

  ' נספח א
מפת מדידה מאושרת של האדמה נסח טאבו וכן 

   הפרטית

  14' עמ

  

  

  



fisher
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 א













  

  ' בנספח 
ל וצו קיום "העתק צוואת המנוח יהודה שמואלי ז

   צוואה

  21' עמ

  

  

  

  

  

  ' בנספח 
ל וצו קיום "העתק צוואת המנוח יהודה שמואלי ז

   צוואה

  21' עמ
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  ' גנספח 
בין המינהל וחמולת  17.12.98העתק ההסכם מיום 

  אבו קווידר

  25' עמ 

  

  

  

  

  'גנספח 
בין המינהל וחמולת  17.12.98העתק ההסכם מיום 

   אבו קווידר

  25' עמ
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  ' דנספח 
   ד"ופסה 745/08ץ "תגובת המדינה לבג

  29' עמ

  

  

  

  

  

  'דנספח 
   ד"ופסה 745/08ץ "תגובת המדינה לבג

 29' עמ
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  ' הנספח 
  22.1.12פניית העותרים מיום 

  43' עמ

  

  

  

  

  

  'הנספח 
  22.1.12פניית העותרים מיום 

  43' עמ

  

 



  

  2012ינואר  22 , ב"ז טבת תשע"כ 

  

          לכבוד

  כ אלי ישי"ח, שר הפנים

  מר אבי הלר, ממונה מרחב דרום במשרד הפנים

  אורן גבאימר , מנהל תחום פיקוח מחוזי מחוז דרום

  ציון סעדמר , משרד הפניםמנהל היחידה הארצית לפיקוח על הבניה ב

  

  ,שלום רב

  

  בסמוך לנבטים שנבנו על קרקע פרטית ,"אלזרנוג"דרישה להריסת כלל מבני היישוב   :הנדון

  

' גב": להלן( לאה שמואלי' וגב) "מר איסמעילוף": להלן( מר איסמעילוף מארק שלמה שמחה ,ייבשם מרש
  :לקמןהריני לפנות אליכם כד, "רגבים" תנועתבשם ו ,)"שמואלי

  

 ,דונם 654מקרקעין בשטח של כ בחלקים  300/5232של  וםהבעלים הרש מר איסמעילוף הנו  .1
בפנקס , בלשכת רישום המקרקעין בבאר שבע שמוהמצויים בסמוך ליישוב נבטים ורשומים על 

  )."האדמות הפרטיות": להלן( 5דף , 504השטרות ספר 

מפת המדידה מאושרת של האדמות ב למכתבי זה נסח מלשכת רישום המקרקעין וכן "מצ
  .הפרטיות

 

הינה בעלת הזכויות מכוח צו ירושה להירשם , ל"רעייתו של מר יהודה שמואלי ז, שמואלי' גב .2
 .חלקים נוספים באדמות הפרטיות 300/5232כבעלים של 

 

המכונה  ובנו עליהם מאחז שלם האדמות הפרטיותבמהלך השנים השתלטו פורעי חוק על  .3
האדמות גזל , אשר נבנו כולם תוך הסגת גבול מבנים 300כולל כ אחז הבלתי חוקי המ". אלזרנוג"

 .וללא היתרים כדין הפרטיות
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שנבנו , א עם סימון מקורב של שטח האדמות הפרטיות וכן צילום של חלק מהמבנים"להלן תצ .4
 :ללא היתר במקום

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

 3

כי יש , מדיניות הממשלה וכן פסיקת בית המשפט העליון מנחות בצורה ברורה, כידוע לכם .5
של  בראש סדרי העדיפויות ,שנבנו ללא היתר על קרקע פרטית ,להעמיד את הריסת המבנים

זכויות הקניין של הפרט ובשים לב לכך בוזאת לאור החומרה הנלווית לפגיעה  רשויות האכיפה
 . תניתנת להכשרה עתידי אינה וג זהסמשבנייה 

  

במסגרתו הורה  ,בעניין מגרון ,8887/06ץ "רק לאחרונה ניתן פסק דינו של בית המשפט העליון בבג .6
על יסוד מדיניות הממשלה כפי שהוצהרה בפניו ולאור עמדת בית בית המשפט לפנות את המאחז 

 : המשפט לפיה

  

הקו המנחה ובעל המשקל המכריע בהכרעותינו השיפוטיות הוא כי על רשויות "
במיוחד כאשר הפרת החוק פוגעת , דינה לפעול לקיום החוק ולאכיפתו באזורהמ

  ".בזכויות הקניין

  

על הוצאת צווי לאלתר הנכם נדרשים בזאת לעשות שימוש בסמכותכם ולהורות , אשר על כן .7
 . הריסה ומימוש הצווים ביחס לכלל הבנייה הבלתי חוקית באדמות הפרטיות

 

לחוק לתיקון סדרי מינהל  2' זו כפנייה בהתאם להוראות סעלראות בפנייתי  הנכם מתבקשים .8

לא תיוותר בידי מרשתי , מענה ענייני ומספק לפנייהבהיעדר . 1958 –ט "תשי) החלטות והנמקות(

  .לבית המשפטבעניין  לעתוראלא , הברירה

  

 

  ,בכבוד רב                    
  

  ד"עו, עמיר פישר                
  

  

  מר בנימין זאב בגין, ונה מטעם הממשלה על ענייני הבדואיםהשר הממ  :העתק

  יהודה ויינשטייןד "עו, היועץ המשפטי לממשלה    

 



  ' ונספח 
  2.2.12תגובת שר הפנים מיום 

  47' עמ

  

  

  

  

  

  'ונספח 
  2.2.12תגובת שר הפנים מיום 

  47' עמ
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  ' זנספח 
תגובת מנהל היחידה הארצית לפיקוח על הבניה מיום 
19.2.12  

  49' עמ

  

  

  

  

  

  'זנספח 
תגובת מנהל היחידה הארצית לפיקוח על הבניה 

  19.2.12מיום 

  49' עמ
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  ' חנספח 
תגובת מנהל מחוז דרום ביחידה לפיקוח על הבניה 

  27.2.12מיום 

  52' עמ

  

  

  

  

  'חנספח 
תגובת מנהל מחוז דרום ביחידה לפיקוח על הבניה 

  27.2.12מיום 

  52' עמ
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 אישור פתיחת תיקאישור פתיחת תיקאישור פתיחת תיקאישור פתיחת תיק

���� ����	 
 ���د�� ��

  

  

נפתח  בבית  משפט  זה   17:53)  ا�����(בשעה    2012מאי    17)  ُ���دق 
�ا 
	�� �� ��م(ניתן  אישור  כ י  ביום  

�� ا����(�� �� � ��!�� . 'נתניהו ואח' נ' איסמעילוף ואח 35692-05-12 מ"עת) %$#" �� ا�

  

אלא ,  בדואר  רש ום  ע ם  אישור  מס ירה ,  ימים  15בתוך  ,  יש  להמציא  את  כ תב  הטע נו ת  הפו תח  לבעלי  הדין  שכ נגד

 . אם כן הורה בית המשפט אחרת

 ��!��
��-��1 ا�ُ��$� '0 و.� �-#�, إ+ إذا أ'�ت ا� �'�� �2� ���9�� ا8د��ء �#�6ف ا3 �34+ ��#�� :�#�

 .;�� ذا�:
  
  
  
  

 בית משפט לעניינים מנהליים בבאר שבע

' נ' איסמעילוף ואח 35692-05-12 מ"עת
  'נתניהו ואח

 2012מאי  17  
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