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 / 15בג"צ     בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט גבוה לצדק
      

 
 580460319רגבים, ע.ר.                                    

ע"י ב"כ עוה"ד יצחק מינא ו/או אבי סגל ו/או                                                         
נית וולף ו/או יהושוע ידין ו/או יעל סינמוןרו                                                    
91024, ירושלים, 4מרחוב שמואל הנגיד    

02 -6242769פקס:  02 -6258643טל:    
             העותרת

                    

 נ ג ד
 

 שר הביטחון, מר משה יעלון .1
 אלוף פיקוד המרכז, אלוף רוני נומה .2
 דוד מנחםראש המינהל האזרחי, תא"ל  .3

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

   
 המשיבים                 

 

 עתירה למתן צו על תנאי 
 

לנמק  1-3זוהי עתירה למתן צו על תנאי לפיה יתבקש בית המשפט הנכבד להורות למשיבים 
בדואיות אשר פלשו משפחות  70 -כהעתקת  מדוע אינם נוקטים בכל הפעולות הנדרשות לשם

שבמעלה אדומים למתחם הקיבוע באבו דיס, וזאת חרף  Gושוהות כיום באופן בלתי חוקי בשטח 
בחודש , מספר חודשיםלפני הושלמה כבר במתחם הקיבוע העובדה כי עבודת הכנת המגרשים 

 .2015אוגוסט 

 

 ואלו נימוקי העתירה:

 

 כללי: –מבוא  .א
 

בניגוד לדין ותוך  ירה זו, במעשיהם ובמחדליהם של המשיבים. המשיבים פועליםעניינה של עת
תוך , של התנהגות ציבורית ומנהל תקיןוסבירה חריגה ניכרת מכל אמת מידה מקובלת 

 התעלמות מוחלטת מחובתם לאכוף את דיני התכנון והבנייה וכל דין אחר החל באזור.

 

שת רק לאחר שהעותרת מיצתה את יתר ההליכים למען הסדר הטוב יובהר, כי עתירה זו מוג
 שעמדו לרשותה, ובכלל זה פניות רבות שנעשו למשיבים ושלא נענו כלל.

 

בנסיבות אלו, ומשפניותיה האחרונות של העותרת הושבו ריקם ולא זכו לכל מענה, ושעה 
 לגרום להמשך הבניה הבלתי חוקיתשהעותרת עומדת בפני החשש כי כל עיכוב נוסף עשוי 

אשר ימנע , דבר להביא לקביעת עובדות בלתי הפיכות בשטחשבמעלה אדומים ו Gבשטח 
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, אוכלוסייה הבדואית באזורבעיית הבניה הבלתי חוקית של ההפתרון למהמשיבים לממש את 
 לא נותרה בידי העותרת כל ברירה, מלבד לפנות לבית המשפט הנכבד בגדרי עתירה זו.

 

 הצדדים לעתירה: .ב
 
תנועה ציבורית, אשר שמה לה למטרה, בין היתר, לבדוק ולבקר את פעולת העותרת הינה  .1

הרשויות המנהליות בדרך טיפולן בנושאי מדיניות קרקעית וסביבתית כך שיפעלו בהתאם 
 לחוק ולכללי מנהל תקין.

 
הוא בין  מופקדהינו שר הביטחון של מדינת ישראל אשר מתוקף סמכותו  1משיב מס'  .2

יו"ש, על השמירה על הביטחון ביו"ש, ועל שמירת החוק י בעל המנהל האזרח השאר
 באזור ובכלל זה אכיפת דיני התכנון והבניה וכל דין אחר. 

 

הינו מפקד כוחות צה"ל ביו"ש ובידו מצויות כל סמכויות החקיקה והניהול  2משיב מס'  .3
 באזור.

 

חיים הינו ראש המנהל האזרחי אשר בידו מצויות סמכויות ניהול ה 3משיב מס'  .4
האזרחיים ביו"ש, ובכלל זה בסמכותו ומחובתו לאכוף את חוקי התכנון והבניה החלים 

 באזור.
 
 

 העובדות: .ג
 

הממוקמים על גבי  ,עשרות מגרשיםפעלו המשיבים להכשרת במהלך השנה האחרונה  .5
 70 -קליטת כלצורך ממזרח לכפר אבו דיס שבסמוך לעיר מעלה אדומים, אדמות מדינה 

שבמעלה אדומים  Gאשר פלשו ושוהות כיום באופן בלתי חוקי בשטח  משפחות בדואיות
 (.קיבוע אבו דיס"ה"מתחם )להלן: 

 

 חוק לכל דבר וענייןמגרשים אלו הוכשרו מכח תכניות מתאר משולבות בתוקף, המהוות  .6
 (. "התכניות")להלן:  1627/6/1ותכנית מס'  1627/6תכנית מס'  –

 

כלוסייה הבדואית באזור מקרקעין שבניהולם, תכננו דהיינו, המשיבים הקצו לטובת האו .7
, והכל על ובעלות כוללת של מיליוני שקלים וקדמו את התכניות על חשבון מדינת ישראל

ההתיישבות הבדואית הבלתי תופעת מנת לקדם את שלטון החוק באזור ולהסדיר את 
 חוקית באזור זה.

 

ביטחון לענייני יהודה ושומרון, מסר , במהלך דיון בוועדת משנה החוץ וה11.8.2015ביום  .8
הכשרת המגרשים הסתיימה זה מכבר וכי יחידת הפיקוח, מר ברקו בן שבת, כי מנהל 

בכוונת המנהל האזרחי לפעול בקרוב להעברת המשפחות הבדואיות מהמאחז לשכונה 
 החדשה.

 

 .כנספח א'מצ"ב העתק פרוטוקול הדיון, ומסומן 
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בהתאם לחוק לתיקון , 23.8.2015אל המשיבים ביום  בהתאם להצהרה זו, פנתה העותרת .9
בדרישה כי  ,("חוק ההנמקות")להלן:  1958 –סדרי מנהל )החלטות והנמקות(, תשי"ט 

. כן ביקשה פעלו ללא דיחוי לפינוי אוכלוסיית הבדואים באזור למתחם הקיבוע אבו דיסי
 אכלוס הקיבוע. עבירו לידיה את לוח הזמנים הצפוי להשלמתהעותרת מהמשיבים כי י

 

 . 'כנספח ב, ומסומן 23.8.15מיום  העותרתמצ"ב העתק פניית 

 

ומשלא התקבלה כל תגובה מטעם המשיבים בניגוד לחוק ההנמקות,  11.10.2015ביום  .10
 פנתה העותרת פעם נוספת אל המשיבים בדרישה דומה לאמור לעיל.

 
 .'גכנספח , ומסומן 11.10.15מיום  העותרתמצ"ב העתק פניית 

 
משאף פניה זו של העותרת נענתה ריקם, נאלצה העותרת לפנות אל המשיבים ביום  .11

, בדרישה נוספת לפי חוק ההנמקות. בפנייתה דרשה בפעם השלישית במספר, 26.11.2015
פעלו להעתקת האוכלוסייה העותרת מהמשיבים כי יעשו, בין היתר, שימוש בסמכותם וי

שבשטח מעלה אדומים למתחם  Gגבי אדמות  הבדואית המתגוררת באופן בלתי חוקי על
העותרת ביקשה את תגובתם המידית של המשיבים, זאת לנוכח  .הקיבוע באבו דיס

   העובדה כי פניותיה הקודמות הושבו ריקם.
 

 .'דכנספח , ומסומן 26.11.15מצ"ב העתק פנייתה השלישית של העותרת מיום 
 

טרם נתקבלה כל תשובה מטעם נמקות, וחרף הוראות חוק ההעד למועד הגשת עתירה זו  .12
 .לפניות העותרת המשיבים

 
אבו דיס עתירה כנגד תוקפן של הכפר הגישו מספר תושבים מ 19.7.2015כי ביום ן, יצוי .13

וליד תייסיר עבד אלנבי נ' המפקד הצבאי לאזור  5031/15התכניות וזאת במסגרת בג"ץ 
ל תנאי וצו ביניים להימנע מהעברת , במסגרתה עתרו הם, בין היתר, למתן צו עיו"ש ואח'

נתן בית המשפט הנכבד את  6.8.2015הקהילה הבדואית למתחם הקיבוע באבו דיס. ביום 
בד בבד עם הגשת עתירה זו מוגשת בקשה  החלטתו, לפיה לא מצא מקום ליתן צו ביניים.

טי לאיחוד תיקים וזאת על מנת לייעל את הטיפול בעתירות ולהביא לחיסכון בזמן שיפו
 יקר של בית המשפט הנכבד.

 

 . 'הכנספח , ומסומן 6.8.15מצ"ב העתק החלטת בית המשפט הנכבד מיום 
 

אבו דיס ביוצא אם כן, כי חרף העובדה שמלאכת הכשרת המגרשים במתחם הקיבוע  .14
האוכלוסייה הבדואית באזור שלים את מלאכת העתקת הסתיימה וכי היה ניתן לה

מד כנגד ווחרף העובדה כי לא ע האחרונה חצי שנהאורך הלמתחם הקיבוע כבר ל
לתופעת הבניה הבלתי פתרון הלממש את ו לפעולהמשיבים כל צו משפטי המונע מאיתם 

 Gחוקית של האוכלוסייה הבדואית באזור )ולכל הפחות את הבעיה הקיימת בשטח 
 עניין, לא עשו המשיבים כל פעולה בהקיבוע באבו דיסשבמעלה אדומים(, וזאת במסגרת 

 .ומתחם הקיבוע נותר מיותם עד למועד זה
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האוכלוסייה הבדואית המתגוררת באזור זה, נוכחת באוזלת ידם של כי  –ויודגש  .15
למתחם הקיבוע באבו  עברייני הבניה תקהעתשם פעול להמשיבים אשר לא ממהרים ל

ל להשתלט ע ממשיכהכן ודיס, ומוסיפה לבנות בניגוד לחוק וללא היתרי בניה כדין, 
 Gמגוריהם בשטח המשך בדבר  , והכל על מנת ליצור עובדה מוגמרת בשטחאדמות לא לה

 .שבמעלה אדומים

 

העתקת אוכלוסיית יוצא אם כן שלמרות המשמעויות הנרחבות והאקוטיות שיש ל .16
באבו  למתחם הקיבוע שבמעלה אדומים Gהמתגוררת באופן בלתי חוקי בשטח הבדואים 

והכל למען יראו , בפועלמימוש שלטון החוק באזור לב הנרחאינטרס הציבורי ול דיס
פתרון הקיבוע מידי של מימוש לא טרחו המשיבים לפעול לשם עברייני הבניה וייראו, 

 . באבו דיס

 

של המשיבים כל חדש. עבריינות הבנייה  אופן התנהלות זולצערה הרב של העותרת, אין ב .17
בעקיפין )אם לא בפועל ממש( של ת באזור זה, נהנית מסיוע בדואישל האוכלוסייה ה

רשויות החוק, ומתקבלת בשלווה גמורה אצל המשיבים האמונים על שמירת ואכיפת 
לשם מימוש שלטון החוק, לכאורה המשיבים כן פועלים אף כש ,כאשר. החוק באזור

הדבר נעשה בעצלתיים, ללא לוח זמנים מוגדר ובניגוד לסדרי העדיפויות אשר אמורים 
 .שיבים בפעולותיהםלהנחות את המ

 

 , לא נותר לעותרת אלא לפנות לבית המשפט הנכבד בגדרי עתירה זו. בנסיבות אלה .18
 

 

 הטיעון המשפטי: .ד
 

העובדות המפורטות בעתירה זו מצביעות על מחדלים בלתי סבירים מצד המשיבים,  .19
 האמונים על אכיפת החוק באזור. 

 
תקת האוכלוסייה הבדואית היעדר פעולתם של המשיבים לשם העכפי שפורט לעיל,  .20

לאורך תקופה כה ארוכה על אף שהכשרת המתחם  מהאזור למתחם הקיבוע באבו דיס
הסתיימה כבר לפני כחצי שנה הינה חמורה ביותר ונעשית בניגוד לסדרי העדיפויות 

 שעל המשיבים לפעול על פיהם. 
 

חמורה שבשום ה מן הנתונים מצטיירת תמונה עגומה על מצב שלטון החוק באזור, תמונ .21
מה. רשויות האכיפה, הלכה למעשה, נוקטות במדיניות ברורה של אי אופן אין להשלים ע

הפתרון )גם , גם כאשר מימוש שלטון החוק באזוראכיפת חוקי התכנון והבניה והיעדר 
מדובר אם החלקי( עומד מוכן לפתחם ומתמהמהים הם ללא כל הצדק סביר בביצועו. 

 שר אין להשלים עמה.התנהלות בלתי סבירה, אב

 

אוכלוסיית אינם מתנערים עקרונית מחובתם לפעול לשם העתקת כי המשיבים  –ויודגש  .22
למתחם הקיבוע  שבמעלה אדומים Gהמתגוררים באופן בלתי חוקי בשטח הבדואים 

הצהרות לחוד ומעשים לחוד, אצל המשיבים אלא שבאבו דיס ואף הצהירו כי יעשו כן, 
לתופעת הבניה  פתרוןהוהחשיבות העצומה שיש למימוש  שותהמפור וחרף הצהרותיהם

כל הקיבוע באבו דיס,  הבלתי חוקית אצל האוכלוסייה הבדואית באזור וזאת באמצעות
לאורך החצי שנה  םי המשיבילא נעשתה על ידלקידום הקיבוע באבו דיס ממשית פעולה 

 .האחרונה
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 למלא את חובתן החוקית: בית משפט נכבד זה עמד לא אחת על חובתן של הרשויות .23
 

על המכה האנושה  -ויכולנו להוסיף ולדבר ארוכות  -ועדיין לא דיברנו "
אכיפה עלולים להביא על עצם קיומו של שלטון החוק. חוק -שמחדלי

לו שלא נחקק  שהרשויות אינן עושות לאכיפתו כהלכתו, יפה היה
 אכף.יי חקק ולאיחקק, משיימשנחקק. חוק שאינו נאכף מוטב לו שלא י

חוקים לא נועדו לצדיקים גמורים. ומי שאינו צדיק גמור, אל נביאנו לידי 
רבים יביא לרפיון גם מעבר -ניסיון שמא יחטא. חוק המבוזה בשער בת

 " המשפט לא ישלים עם תופעה זו-לתחומיו, ובית

 

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

 

המשיבים מנצלים את שיקול הדעת הרחב שבית המשפט הנכבד מעניק לרשויות האכיפה  .24
במילוי תפקידם. אולם, גם שיקול דעת רחב זה אינו מקנה לרשויות מרחב בלתי מוגבל 

 למלא את חובתן: 
 

ההימנעות מלממש ולהגשים חוק קיים ומחייב, אינה מדיניות ואינה "
שהיא; הא רק גורמת לדמורליזציה  יכולה להיות מדיניות, מכל בחינה

ביחסי השלטון והאזרח, וגוררת אחריה פריקת עול של כל חוקי 
 " המדינה

 

  )32, עמוד 309( 1כ ) אח' נ' שר הפנים והבריאות 7-הלל אופנהימר, ו 295/  65צ "בג(

 

עומד בפתחם של שמרות הרשויות מתעצמים נוכח העובדה של מחדליהסבירות של חוסר  .25
פתרון חלקי אך קבוע לבעיה העצומה של תופעת הבניה הבלתי חוקית של המשיבים 

האוכלוסייה הבדואית באזור, בוחרים הם לא רק לשלב ידיים ולא להשלים במלאכה 
 עברייני הבניה הבדואים מהאזורלהם מאפשרים שבכך למעשה אלא אותה התחילו, 

 זאת. הבלתי חוקית מבלי שעושים הם דבר למנוע םלהמשיך את פעילות
 

, נמשכת באין מפריע, ניצבת המשך הבניה הבלתי חוקית ע"י התושבים הבדואים מהאזור .26
בעליל של בלתי סביר שיקול הדעת המחדליה החמורים ולכעדות אילמת וכואבת ל

 .המשיבים

 
בנסיבות אלה לא נותרה בידי העותרת כל ברירה מלבד לפנות לבית המשפט הנכבד  .27

העתקת לאלתר לשם את סמכויותיהם על פי חוק ולפעול בדרישה שיורה למשיבים לממש 
 שבמעלה אדומים למתחם Gהאוכלוסייה הבדואית המתגוררת באופן בלתי חוקי בשטח 

  הקיבוע באבו דיס.
 

לכך שבעקבות הימנעותם של המשיבים מליתן מענה ענייני  הנכבד כן מופנה בית המשפט .28
נהל, הרי שבהתאם להוראות סעיף מ לחוק לתיקון סדרי 2נדרש בסעיף לפניית העותרת כ

תחת רגלי המשיבים חזקת תקינות המעשה המנהלי ועליהם מוטל מלאותו חוק נשמטת  6
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הנטל להוכיח בפני בית המשפט הנכבד כי הם פעלו ופועלים כדין ובסבירות בכל הקשור 
 .למימוש פתרון הקיבוע באבו דיס והעתקת התושבים הבדואים מהאזור אליו

 
 

 קש:הסעד המבו .ה
 

אשר על כן, יתבקש בית המשפט הנכבד להוציא צו על תנאי כנגד המשיבים כמבוקש  .29
ברישא של העתירה, ולאחר קבלת תגובת המשיבים ושמיעת טיעון בע"פ, להופכו 

 למוחלט.
 

עוד יתבקש בית המשפט הנכבד לחייב את המשיבים בהוצאות העותרים ובשכר טרחת  .30
 .עו"ד בתוספת מע"מ כדין

 

___________       ____________ 

 יעל סינמון, עו"ד       אבי סגל, עו"ד

 תב"כ העותר                            

 

 

 

 

 


