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  המשיבים                  

  

   צו בינייםו למתן צו על תנאידחופה עתירה 
  

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

כנגד  הריסה יוצו של ומימושפועלים להוצאה מדוע אינם ק לנמ ")המשיבים: "להלן(

בשני ) "עה'נוואג 'משפ: "להלן(ובני משפחתם  4-34י המשיבים "שנבנו ללא היתר ע, מבנים

: להלן( ומצויים מצפון ומדרום ליישוב מאחזים הצמודים ליישוב סוסיא בדרום הר חברון

  . )בהתאמה "אחזיםמה" או" בניםהמ"

  

  :המצוי מצפון ליישוב סוסיא, ח המאחז הבלתי חוקילהלן סימון שט
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  :המצוי מדרום ליישוב סוסיא, להלן סימון שטח המאחז הבלתי חוקי

  

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

להורות למשיבים לנמק מדוע אינם קוצבים לוח  בית המשפט הנכבדיתבקש בלבד לחלופין 

  .למבניםס ביח ,שהוצאו על ידם, הריסהה יצוו מימושזמנים ל

  

 או בניה/פיתוח ועבודות  לבצע 4-34האוסר על משיבים  ,זוהי גם עתירה למתן צו ביניים

   . בעתירה זו עד להכרעה ,כמסומן לעיל, בשטח המאחזים ללא היתר

  

  .כן יתבקש בית המשפט לקיים דיון דחוף בעתירה זו במועד מוקדם ככל הניתן

  

  :ואלה נימוקי העתירה

 
  הצדדים לעתירה  .א

  

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

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

 ולבקר את פעולות הרשויות המנהליות בטיפולן בנושא כך שיפעלו, הקרקע הלאומיים

  .תקיןמנהל בהתאם לכללי 

 

ומתוקף תפקידו סייר וצילם  1אצל העותרת  רכז יהודה ושומרוןבתפקיד  מכהן 2עותר  .2

  .ועתירה ז נשוא יםהמבנאת 

  

הינה אגודה שיתופית אשר מנהלת את היישוב הקהילתי סוסיא שבדרום  3' עותרת מס .3

 .הר חברון
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על המנהל  בין השאר מופקדהינו שר הביטחון של מדינת ישראל אשר  1' משיב מס .4

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

 .שהוצאו כחוק כנגד מבנים בלתי חוקיים

 

ש ובידו מצויות סמכויות הניהול והחקיקה "ל ביו"הינו מפקד כוחות צה 2' משיב מס .5

 .באזור

 

את סמכויות  2' הינו ראש המינהל האזרחי אשר לו אצל המשיב מס 3' משיב מס .6

על אכיפת חוקי  3' בין היתר אמון המשיב מס. ש"חיים ביוהניהול של החיים האזר

 .התכנון והבנייה החלים באזור

  

עה אשר אחראים לבניית המבנים והקמת 'הם בני משפחת נוואג 4-34משיבים  .7

  .המאחזים נשוא עתירה זו

  

  העובדות  .ב

  

בכפר  המתגוררים גם, עה'נוואג' משפפלסטינים מבמהלך השנים האחרונות השתלטו  .8

מצפון ומדרום ליישוב , בשני מאחזיםעל אדמות טרשיות  ,א בדרום הר חברוןיט

נבנו  במאחזים כלל המבניםיצוין כי  .מבנים בלתי חוקייםוהקימו עליהם  ,סוסיא

 .במהלך העשור האחרון

  

 מטבע הדברים יוצרים ,ליישוב סוסיא שהוקמו בצמוד ,המאחזים הבלתי חוקיים .9

 ,אין מדובר בסיכון בעלמא. שאינו מוקף גדר, היישובי סכנה ביטחונית חמורה לתושב

י שני פלסטינים "ליישוב ע צמודב 2001ל נרצח בשנת "יאיר הר סיני ז תושב היישוב

  .שברח מהמקום, י פלסטיני"ע נאנסה בתו ולפני מספר שנים

  

במהלך כך . אף היא ומורכבת באזור קשההכוללת המציאות הביטחונית כידוע  .10

נרצח  2010ביוני . אזורב ירי קטלנייםאירעו מספר פיגועי  בלבד התקופה האחרונה

באוגוסט . חלקם באורח קשה, שה מחבריו נפצעול ושלו"מ שוקי סופר ז"רסהשוטר 

, זוג הורים לשבעה ילדים, ל"טליה ויצחק אימס ז -מתושבי האזור  4נרצחו   2010

שהתחתן זמן קצר קודם , ל"ואבישי שינדלר ז, רעיה ואמא לבת, ל"כוכבה אבן חיים ז

שהייתה בחודש התשיעי  ,נטע שוקראירע פיגוע ירי נוסף ו 2010בספטמבר . לכן

 . נפצע קל, שרון שוקר, ובעלה נפצעה באורח בינוני, להריונה

  

בל בתקופה האחרונה מסדרה והיישוב סוסיא ס, מציאות הביטחונית הקשהבמקביל ל .11

המתבצעת מזה שנים  ,יבת ציוד חקלאילגנ בנוסףשל מעשים פליליים על רקע לאומני 

ראשי צאן מתוך  170נגנבו באישון לילה  2010כך בחודש דצמבר . יומי-על בסיס יום

עיזים  120נגנבו בנסיבות דומות  2010באוקטובר , כחודשיים לפני כןו דיר ביישוב

לפאתי הכפר הפלסטיני עקבות הגנבים הובילו בשני המקרים . ביישוב אחרמתוך דיר 
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בוצעו על סמך מידע מודיעיני מדויק  מתוך היישוב כי מעשי הגניבה ,ניתן להניחו איט

, המתגוררים במבנים בלתי חוקיים, עה'י משפחת נוואג"שנאסף ע ,ומקדים

 .היישובהמתצפתים על 

 

מעורבים בהפרות סדר על  ,המתגוררים במקום ,עה'נוואג' בני משפ, לאמור לעיל בנוסף .12

מייצרים  ,המגיעים למקום כמעט מידי שבת, עילים אנרכיסטיםבסיס שבועי ובעידוד פ

 .ומתסיסים את הרוחות באזורוהפרות סדר פעולות פרובוקציה 

  

 2יא המשיב הוצ המציאות הביטחונית באזורהפרות הסדר והשלכתם על מכתוצאה  .13

צווי סגירה ביטחוניים כנגד פלסטינים וכנגד יהודים ביחס  בשבועות האחרונים

 . הצמודות למאחזים ,קעלחלקות קר

  

והפרות  המציאות הביטחונית ,המשיבים ומערכת הביטחוןלשיטת כי  ,מהאמור עולה .14

, טחונייםיב הוצאת צווי סגירהנקיטת צעדים קיצוניים כ באזור מחייבות הסדר

ובחלק מהמקרים אף מונעים מהם  בזכויות תושבי האזורללא הליך משפטי הפוגעים 

  .בדות על ידם מזה שנים רבותכניסה לחלקות קרקע המעו

  

מוצאים לנכון לנקוט בהליכים קיצוניים של הוצאת  המשיבים כאשר ,בנסיבות אלה .15

לא ניתן שלא לתמוה כיצד זה נמנעים  ,ללא הליך משפטי בטחוניים צווי סגירה

המשיבים מלממש את צווי ההריסה אשר הוצאו כנגד המבנים הבלתי חוקיים נשוא 

, אשר יוצרים את אותה מציאות ביטחונית עברייניםהררים בהם מתגו, עתירה זו

 .המתגוררים בסמוך את תושבי היישוב סוסיא מפרים את הסדר באופן שוטף ומסכנים

  

בדרישה למשיבים  )"העותרים": להלן( 2-ו 1 פנו העותרים 20.6.11ביום , אשר על כן .16

מכלול  במכתב הפניה עמדו המשיבים על. להרוס את המבנים בשני המאחזים

הנימוקים לפיהם יש להעמיד את הריסת המבנים הללו בראש סדרי העדיפויות של 

  .המשיבים

  

 'כנספח אב "מצ, ביחס למאחז שמצפון לסוסיא 20.6.11פניית העותרים מיום 

  'ב כנספח ב"מצ, ביחס למאחז שמדרום לסוסיא20.6.11פניית העותרים מיום 

 

כן . א עליה סומנו המאחזים"ים וכן תצהעותרים צירפו לפנייתם תצלום של המבנ .17

לחוק לתיקון סדרי מינהל  2הבהירו העותרים כי פנייתם נסמכת על הוראות סעיף 

המחייב מתן מענה ) "חוק ההנמקות": להלן( 1958 –ט "התשי) החלטות והנמקות(

 .יום לכל המאוחר 45בתוך 

 

, ההנמקות בחוק חרף ההוראות הקבועות, משלא נתקבלה כל תגובה לפניות העותרים .18

 .20.6.11בדרישה לקבל מענה לפניות מיום  24.8.11שבו ופנו העותרים ביום 

  

 'ב כנספח ג"מצ, 24.8.11פניית העותרים מיום 
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). 'נספח ב(תגובת המשיבים המתייחסת למאחז הדרומי בלבד  שלחהנ 14.9.11ביום  .19

 :דלקמןבתגובת המשיבים נטען כ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  'ב כנספח ד"מצ, 14.9.11מיום  המשיביםגובת ת

 

שבו ופנו העותרים  ,הברורות ומשמעויותיו, כמפורט לעיל נוכח המענה הלקוני שנתקבל .20

בפנייתם חזרו העותרים על עיקרי הטענות שעלו במכתבים . למשיבים 21.11.11ביום 

 :כדלקמן, כי המענה שנתקבל אינו סביר לחלוטין ,הקודמים והדגישו

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 'הב כנספח "מצ, 21.11.11ניית העותרים מיום פ

    

 :כדלקמן, נתקבלה תגובת המשיבים הלקונית לפניית העותרים 4.1.12ביום  .21

  
 'וב כנספח "מצ, 4.1.12המשיבים מיום גובת ת
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ייחסות לטענותיהם כפי שניתן להיווכח תגובתם הלקונית של המשיבים נעדרת כל הת .22

 .הענייניות של העותרים

  

אין בכוונת המשיבים תגובה זו כמוה כהכרזה לפיה , כידוע לבית משפט נכבד זה .23

  .להרוס את המבנים

 

אלא לפנות לבית המשפט בגדרי , לא נותרה בידי העותרים כל ברירה ,בנסיבות אלה .24

 .עתירה זו

  

  הטיעון המשפטי  .ג

 

מצד  צורה קיצוניתהתנהלות בלתי סבירה במצביעות על  העובדות הכלולות בעתירה זו .25

  . המשיבים

 

כי לעניין סדרי , במספר עתירות, המשיבים שבו והצהירו לבית משפט נכבד זה .26

הנחיית  –העדיפויות של גורמי האכיפה ביחס למבנים בלתי חוקיים במגזר הפלסטיני 

. ים סיכון בטחונילעת הזאת הינה ליתן דגש להריסת מבנים המהוו הדרג המדיני

אמירה זו נועדה כביכול להצדיק את החידלון המוחלט בכל הקשור בטיפול בהפרות 

 .חוק קולוסאליות במגזר הפלסטיני

  

ץ "ובג 433/09ץ "במסגרת הודעת עדכון בבג 7.7.11כך לדוגמא הצהירו המשיבים ביום 

72/09:  

  

  

  

  

 

  

שר מדובר במבנים בלתי גם כא. עינינו הרואות כי הצהרות לחוד ומעשים לחוד .27

אשר נבנו בצמוד ליישוב סוסיא ובכך יוצרים סיכון ממשי לתושבי היישוב , חוקיים

לנקוט בצעדים קיצוניים  2ומהווים מוקד חיכוך והפרות סדר אשר מחייב את המשיב 

מלבצע את  גם במקרה זה נמנעים המשיבים –לשם השמירה על הסדר הציבורי 

 .שנבנו ללא היתרים ובניגוד לחוק, המבניםתפקידם היסודי ולהרוס את 

  

הוציא צווי סגירה ביטחוניים  2ן שכן המשיב חוסר הסבירות במקרה זה בולט לעי .28

אשר נועדו למנוע מתושבי האיזור גישה לחלקות הקרקע הסמוכות למאחזים תוך 

הליך . החלקות מזה שנים רבות מעבדים אתה ,פגיעה קשה בזכויותיהם של התושבים
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בשל המציאות , כך לשיטת המשיבים, הוצאת צווי הסגירה הביטחוניים ננקט

 .במרחב והפרות הסדר התכופות באזור המאחזים הביטחונית

  

עה מתגוררים במקביל בכפר יטא כך שהריסת המבנים הבלתי 'נוואג' משפ, יתרה מכך .29

 . ריינים ומתבקשת בנסיבות הענייןכרוכה בפגיעה קלה בעב, חוקיים הינה פשוטה

  

כי התנהלות המשיבים הינה בלתי סבירה לחלוטין ומחייבת את  ,העותרים יטענו .30

כאמור לא זו בלבד שהמשיבים אינם הורסים את . התערבות בית המשפט הנכבד

אלא , כפי שהותוו על ידם, המצויים בראש סדרי העדיפויות ,הבלתי חוקיים המבנים

תחת לנקוט  בהליכים דרקוניים כהוצאת צווי סגירה ביטחוניים מבכרים לנקוטהם 

 .בצעד המתבקש של מימוש חובתם לאכוף את החוק כנגד המבנים והעבריינים

  

ובשים לב להפרות הסדר התכופות במקום  בנסיבות הענייןכי  ,העותרים יטענו .31

 ,את המבנים הבלתי חוקייםלאלתר ההחלטה שלא להרוס , ולמציאות הביטחונית

 .הינה החלטה בלתי סבירה לחלוטיןבצמוד ליישוב סוסיא עה 'נוואג' י משפ"שנבנו ע

  

לחלופין יטענו העותרים כי על המשיבים לקצוב לוח זמנים להריסת המבנים זאת  .32

לאור החלטות בית המשפט במקרים דומים העומדים בראש סדרי העדיפויות ובהתאם 

 .למנהגם של המשיבים עצמם במקרים מסוג זה

  

ממחדלם כי חוסר הסבירות שבהתנהלות המשיבים עולה גם , העותרים יוסיפו ויטענו .33

בכל הכבוד תגובה בנוסח . המבנים להחלטה שלא להרוס אתלספק הסבר ענייני 

" נקיטת הליכי פיקוח נוספים תיעשה בהתאם שיקול דעת הגורמים המוסמכים"

ת מוגדרת כמתן מענה במענה לפניות המנומקות שהעלו העותרים אינה יכולה להיו

 . או כל דין/בהתאם לחובה המוטלת על הרשות מכוח הוראות חוק ההנמקות ו

  

לעובדות הספציפיות של  עניינית תגובתם הלקונית של המשיבים נעדרת כל התייחסות .34

סיכון הביטחוני לטענות העותרים ביחס ל ובכלל זההמקרה כפי שפורטו בפנייה 

סדרי העדיפויות המוצהרים ללטענות העותרים ביחס , ות הבניההחמור הנלווה לעביר

ולטענות העותרים על חוסר הסבירות שבהתנהלות  והשלכתם לעניין של המשיבים

 .המשיבים בשים לב להחלטה להוציא צווי סגירה ביחס לחלקות הצמודות למאחזים

  

 שהפכה בעת האחרונה לדבר שבשגרה אצל המשיבים במענה, על תגובה לקונית כגון זו .35

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 לא "
  "שטיבו לא הובהר" סדרי עדיפויות"י "שייקבע עפ, מוגדר

  
  ]  'נגד שר הבטחון ואח' חעלי מחמד וא 8255/08ץ "בגב 27.7.09ראה החלטה מיום [
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כי המשיבים אינם יכולים עוד להסתתר מאחורי  ,נכבד הזה קבעבית משפט , הנה כי כן .36

מלהפעיל את  בכדי להצדיק את מחדלם" סדרי עדיפויות"המונח המעורפל 

 . ולמנוע ביקורת עניינית ומשפטית על דרך התנהלותם סמכויותיהם

  

בראש סולם  םלמרות מיקומ יםבנמכנגד ב החוקמחדל המשיבים מלאכוף את  .37

 בשנתיים האחרונות שהצטרפה ,תוספת כוח האדם המשמעותית העדיפויות וחרף

על התפרקות אינו יכול להיות מוסבר בשיקולים עניינים והוא מעיד  ,יחידת הפיקוחל

 .כנגד בניה פלסטיניתמוחלטת מרצון ומכוונה לאכוף את החוק 

  

ובשים לב לדחיפות הרבה שבנקיטת פעולות עיל לאור השתלשלות העובדות שתוארה ל .38

אלא לפנות לבית המשפט  ,לא נותרה בידי העותרים כל ברירה ,יםאכיפה כנגד המבנ

 .ולהורות כמבוקשהנכבד בדרישה שיורה למשיבים לממש את סמכויותיהם על פי חוק 

  

 החוזרות ונשנות של םיהתוליתן מענה ענייני לפנילאור הימנעותם של המשיבים  .39

לחוק לתיקון סדרי  )ב(6הרי שבהתאם להוראות סעיף , יםלמבנביחס  העותרים

לי המשיבים חזקת נשמטת תחת רג 1958-ט"התשי) החלטות והנמקות( מינהלה

נהלי ועליהם מוטל הנטל להוכיח בפני בית המשפט הנכבד כי הם תקינות המעשה המ

  .יםכנגד המבנהבנייה ן והתכנופעלו ופועלים כדין ובסבירות בכל הקשור לאכיפת חוקי 

  

נתונים כלליים המעידים על התפרקות המינהל מחובתו לאכוף את החוק כנגד    .ד

    ביהודה ושומרון Cמבנים פלסטיניים בשטחי 

 
 

ני בכל הקשור להריסת לפיה הנחיית הדרג המדי, שצוטטה לעיל, נוכח עמדת המשיבים .40

פנתה , מהווים סיכון ביטחונימבנים ההריסת גזר הפלסטיני הינה להתמקד במבנים במ

למשיבים בבקשה לפי חוק חופש מידע  10.2.11ביום ) "העותרת": להלן( 1העותרת 

-2008במסגרתה ביקשה לקבל את נתוני כל המבנים שנהרסו במגזר הפלסטיני בשנים 

לקבל את פרטי  בפנייתה ביקשה העותרת. ון בטחוניבשל היותם מהווים סיכ 2011

  .עטיה המבנה מוגדר כמבנה המהווה סיכון בטחוניהמבנה ואת הסיבה ב

  

בתגובה לפניית העותרת נתקבלה תגובתו הכללית של המינהל האזרחי לפיה כלל  .41

המינהל נמנע מלהעביר . נהרסו מסיבות ביטחוניות 2008-2011המבנים שנהרסו בשנים 

  .את הפירוט שנתבקש

  

המינהל הכוללת פירוט של  נתקבלה תגובת 31.5.11העותרת שבה ופנתה למינהל וביום  .42

, עם זאת. 2008-2011שנהרסו במגזר הפלסטיני בשנים " המבנים"ח של "כל תיקי הבב

  ".מבנה מסוכן"א מהמבנים מוגדר כ"גם הפעם לא הועבר הפירוט מדוע כ
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כפי שנתבקש בפניית חופש , בדרישה לקבל את הפירוט 1.6.11העותרת פנתה שוב ביום  .43

אולם עד למועד זה לא , "מבנה מסוכן"ו של כל מבנה ביחס לסיבת היות, המידע

  .תוך התעלמות מהוראות חוק חופש המידע, נתקבלה כל התייחסות לפנייה

  

של ) GIS(במקביל קיבלה העותרת לידיה בבקשת חופש מידע נפרדת את שכבת המידע  .44

הצלבת שני מקורות המידע שנתקבלו העלתה את . ח במגזר הפלסטיני"תיקי הבב

י המינהל האזרחי במהלך השנים "שנהרסו ע" מבנים"מצב האמיתית ביחס לתמונת ה

  ".סיכון בטחוני"כביכול בשל היותם מהווים , 2008-2011

  

  :להלן הנתונים שהתבררו .45

  

מבנה    
בור 
 פחונים/לולים/דירים/סככות אחר מים

הכשרות שטח 
 וחקלאות

אין פירוט 
 כ"סה בתיק

2008 12 1 1 37 2 0 53 
2009 2 13 1 4   3 23 
2010 7 27 8 16 5 2 65 
2011 7 10 2 11 5 19 54 

 195 24 12 68 12 51 28 כ"סה
  

  31.5.11נכון למועד מתן תשובת חופש המידע ביום ) 54( 2011מספר המבנים בשנת * 

  

כי בעוד המשיבים טוענים כי כל המבנים שנהרסו במגזר  ,מהנתונים עולה אפוא .46

הם מבנים שנהרסו עקב היותם מבנים המהווים  2008-2011הפלסטיני בין השנים 

מתוכם  28רק , מבנים שנהרסו באותה תקופה 195הרי שמתוך  –סיכון בטחוני 

הם בכלל " מבנים המהווים סיכון בטחוני"מה 51ח כמבנים בעוד "מוגדרים בתיק הבב

 12 –לולים ו ו דירים, הם סככות" מבנים המהווים סיכון בטחוני"מה 68, בורות מים

  .הם הכשרות חקלאיות" מבנים המהווים סיכון בטחוני"מה

  

להתמקד בהריסה לצרכים  חרף הנחיית הדרג המדיניכי  ,מהאמור עולה בצורה ברורה .47

המינהל האזרחי נמנע מהריסת מבנים המהווים סיכון ביטחוני ותחת זאת , ביטחוניים

במטרה , חקלאיותוהכשרת  דירים, לולים, סככות, יםמתמקד בהריסה של בורות מ

   .ליתן מענה סטטיסטי להריסות המבנים במגזר היהודי

  

יצוין כי בבקשה נוספת של העותרת לפי חוק חופש מידע לקבלת הנתונים אודות מספר  .48

, היתרי בניה 74אושרו  2008היתרי הבניה שאושרו במגזר הפלסטיני התברר כי בשנת 

בכל המגזר  היתרי בניה בלבד 7ו אושר 2010היתרי בניה ובשנת  6אושרו  2009בשנת 

 Cכידוע בכל שנה נבנים אלפי מבנים בשטחי .  ביהודה ושומרון  Cהפלסטיני בשטחי

במגזר הפלסטיני והנתונים מצביעים בצורה ברורה כי המסר נקלט והאוכלוסיה 

שכן במרבית המקרים כלל לא , הפלסטינית הפנימה כי אין צורך לבקש היתרי בניה

  .קוח וגם אם נפתחים תיקים ומוצאים צווים הרי שהם אינם נאכפיםנפתחים תיקי פי
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אינם פועלים לפי סדרי עדיפויות  המשיבים , מתוך עתירה זו במובהק כפי שעולה .49

יסת מבנים המהווים סיכון ואינם מיישמים את הנחיית הדרג המדיני להתמקד בהר

את החוק כנגד  מחובתם לאכוףמתנערים בצורה מוחלטת המשיבים  אדרבא. ביטחוני

מבכרים לנקוט בצעדים ואף  ,מבנים המהווים סכנה ביטחונית בולטת ומוכרת

  .דרסטיים כהוצאת צווי סגירה תחת לממש את חובתם לאכוף את החוק

  

   צו בינייםהוצאת   .ה

  

לבצע עבודות  4-34האוסר על משיבים  ,צו ביניים מלפניו להוציא בית המשפט יתבקש .50

   .עד להכרעה בעתירה זו, כמסומן לעיל, יתר בשטח המאחזיםאו בניה ללא ה/פיתוח ו

  

כנגד  בחינת מאזן הנוחות במקרה זה נוטה במובהק לטובת הוצאת צו הביניים .51

ת ללא היתר שהבניה במאחזים מתבצעעל כך אין חולק  שכן, כמבוקש 4-34משיבים 

שצו כאמור עה מתגוררת במקביל גם בכפר יטא כך 'נוואג' בנוסף משפ .ובניגוד לחוק

 .4-34פגיעה של ממש במשיבים ינו כרוך בא

  

לרמיסת שלטון החוק  ,באזור יביא להחמרת המצב הביטחוני אחזיםהמשך הבניה במ  .52

המשיבים לנקוט בפעולות האכיפה המתבקשות להריסת כלל המבנים וכן יקשה על 

 .בשטח המאחזים

  

ובית המשפט נוהג יצוין כי המדינה תומכת כבשגרה בהוצאת צווי ביניים כמבוקש  .53

כבשגרה ליתן צווי ביניים כנגד עברייני הבניה כמבוקש במסגרת שלל העתירות 

  .בעניינים דומים הנדונות בפניו

  

  סיכום  .ה

  

 . 2' העתירה נסמכת על תצהירו של העותר מס .54

 

 יתבקש בית המשפט, התשתית העובדתית שהוצגה בפני בית המשפט הנכבד על יסוד .55

  . שכמבוק בינייםצו ליתן 

  

ולאחר , להוציא צו על תנאי כמבוקש ברישא של העתירהכן יתבקש בית המשפט  .56

 .להופכו למוחלט, קבלת תגובת המשיבים ושמיעת טיעון בעל פה

  

בנוסף יתבקש בית המשפט הנכבד לחייב את המשיבים בהוצאות העותרים ובשכר  .57

 .מ כחוק"טרחת עורך דין בתוספת מע

  
_________________  

  ד"עו, פישר עמיר     
  יםכ העותר"ב                                        2012 פברואר 21,  היום, ירושלים
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 ,שלום רב

 

ם בלתי חוקיים דרומית לישוב מבנילנקיטת פעולות אכיפה כנגד דרישה  :הנדון

 סוסיה בדרום הר חברון

 

ט "התשי( החלטות והנמקות)מנהל סדרי  החוק לתיקוןיסוד הוראות פניה זו מבוססת על 

- 1291. 

 

להלן תצלום אוויר ועליו סימון מאחז בלתי חוקי שהקימו בשנים האחרונות בני  .א

 .סוסיה שבדרום הר חברון לישוב צפונית, יטא' תושבי העיירה הפלש, אעה'חמולת נווג

על ידי בסיור שטח שערכתי במקום  נות תקריב של המאחז כפי שצולמוכן להלן תמו .ב

 .בשבוע החולף
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' י פלש"בסמוך להירצחו ע, 2001אעה החלו מתגוררים במקום בשנת 'בני חמולת נווג .ג

ם של גורמי בחסות התעלמותם רבת השני ומאז, ד תושב סוסיה"סיני הי-ר הרשל יאי

הולך המאחז ומתרחב במבנים לא חוקיים ובתושבים האכיפה עליהם אתם אמונים 

 .לא רצויים

צ "בתקופה האחרונה הצהירה המדינה במספר הזדמנויות בבג, כפי שבוודאי ידוע לכם .ד

ניתנת עדיפות לטיפול בבניה המהווה סיכון ' כי בכל הנוגע לבניה בלתי חוקית פלש

 .ביטחוני

ריב שלעיל בולטת קרבתו הרבה והמסוכנת של המאחז הבלתי חוקי של מתמונת התק .ה

אם קרבה זו אינה עולה כדי סיכון . סוסיה...( החוקי)אעה לישוב הישראלי 'חמולת נווג

 .לא נדע סיכון ביטחוני מה הוא, ביטחוני

סיכון זה . אך סיכון ביטחוני פוטנציאלי המציאות מלמדת כי אין מדובר, זאת ועוד .ו

ד והוא חוזר ומתממש בשנים "ברציחתו של יאיר הר סיני הי ה מכברז התממש

 .בני החמולה ומובילים האחרונות בסדרה של פרובוקציות אלימות שיוזמים

 



 
 

 

 

טא הסמוכה וכי מגוריהם יצוין כי לבני החמולה בתי מגורים מסודרים בעיירה י .ז

וליצור אלא פרובוקציה שנועדה להפר את הסדר הציבורי במקום  במקום אינם

 .חיכוכים מיותרים עם תושבי הישוב הישראלי הסמוך סוסיא

בני החמולה משתפים פעולה באופן סדיר ושיטתי עם קבוצות של פורעי חוק  .ח

אנרכיסטים הפוקדים את המקום כמעט מידי שבת במטרה לעורר פרובוקציות 

 .תרתי משמע, מכוונות ולהצית אש מיותרת במרחב

שמתגוררים במקום בניגוד לדין  פורעי חוק מבחוץ עם מיהשילוב של יבוא אנרכיסטים  .ט

בזרועות פתוחות למטרת יצירת הפרובוקציות הוא שילוב קטלני מקבלים אותם ו

 .ומסוכן שגורם בפועל לחיכוכים וסכסוכים אלימים ומיותרים

לאחרונה נודע לנו כי בכוונתו של אלוף הפיקוד להשיב את הסדר הציבורי למרחב  .י

או שמא )למיטב ידיעתנו החליט האלוף . ולמנוע את הישנותם של אירוע חיכוך במקום

לנקוט לשם כך בסדרה של צעדים הנוגעים ...( היועץ המשפטי הוא שהחליט בשבילו

 .להיבטי הקרקע והבניה במרחב

את המוטל , גם אם באיחור רב, ברך על כוונתו של המפקד הצבאי לבצעאין לנו אלא ל .יא

אלא שבד בבד אין לנו אלא לתמוהה תמיהה רבתי על . עליו ולהשיב את השקט לאזור

שאין הוא מוצא לנכון לנקוט לשם כך בצעד הראשון המתבקש והוא הרחקת מי 

 .ת ואלימהשמתגוררים במקום בניגוד לדין ומהווים בסיס לפעילות אנרכיסטי

ומהווה גורם מרכזי ביצירת החיכוכים הרחקת מי שהימצאותם במקום מנוגדת לדין  .יב

במקום מתבקשת מאליה ובוודאי שעליה להיות קודמת לנקיטה בצעדים כל שהם 

אעה והשבתם 'הרחקתם של בני חמולת נווג. כלפי מי שמתגוררים במקום כדת וכדין

לבני החמולה אין כל , כאמור, נויה שכןליטא אינה כרוכה בפגיעה כל שהיא בזכות ק

 .זכות להתגורר במקום ומגוריהם במקום מנוגדת לדין ומהווה עבירה

 צ כנגד הכוונה לפנותם"החמולה לבגפנו בני  2001בהקשר זה יש להזכיר כי בשנת  .יג

. עתירתם נדחתה תוך שנקבע כי מגוריהם במקום מנוגדים לדין. (0930/01צ "בג)

והימנעות ממנו שמה ללעג ולקלס את פסיקתו של בית המשפט פינויים כעת מתבקש 

ת מה טעם לנהל הליך משפטי אם בסופו של יום כוונות הפינוי נותרו. העליון בפרשה

 !?במישור התיאורטי ואינן ממומשות



 
 

 

 

 

, מלבד שהיא חמורה כשלעצמה, ההימנעות מנקיטה בצעד כה הגיוני וכה מתבקש .יד

בצעדים כנגד התושבים הישראלים במקום תחת  מטילה צל כבד על הכוונה לנקוט

מעטה של דאגה כנה לסדר הציבורי ומעוררת סימני שאלה כבדים על כנות מניעי 

 .וההגינות המתבקשת במהלכה" ההסדרה"

הנכם נדרשים לנקוט לאלתר בכל הפעולות הנדרשות בכדי להביא , אשר על כן .טו

הבלתי חוקיים שנבנו בו  להריסתם של המבנים, תושבי המאחזשל  לסילוקם המידי

 .ולמיצוי הדין עם העבריינים

ת של כל יום נוסף בו החוק במקום נרמס ברגל גסה טומן בחובו סכנה פוטנציאלי .טז

אין ספק כי נקיטה בצעד זה כצעד ראשון תפחית באופן חד . מקוםהתלקחות אלימה ב

 .את מפלס האלימות במקום ותהווה נדבך מרכזי בהשבת השקט לאזור

 .כם המהירה אודהלתגובת .יז

לא 3 ודוק. לפניה ומנומק המחייב מתן מענה מיידי ל"לחוק הנ 2' תשומת לבכם לסע .יח

יכול להיות ספק כי משפט סתמי ולקוני בדבר קיומם של סדרי עדיפויות שטיבן אינו 

מוברר ושמשמעותם להקשר הנוכחי אינה ברורה לא יכול לעלות כדי הנמקה הנדרשת 

 .בחוק

 

 ,בכבוד רב

 

_____________ 

 עובד ארד

 ש"כז יור



  ' בנספח 

   דרומימאחז  – 20.6.11פניית העותרים מיום 

  20' עמ

  

  

  

  

  

  ' בנספח 

   דרומימאחז  – 20.6.11פניית העותרים מיום 

  20' עמ

  

  



 
 

 

 

 

 א"תשעח סיוון "י

 0222    ביוני    02

 

 

 לכבוד   לכבוד     לכבוד   לכבוד

 עמוס וגנר מ"סג מר מרקו בן שבת   ל מוטי אלמוז"תא אלוף אבי מזרחי

 ז"מנהא -קצין פניות הפיקוח' מנהל יח   ראש המינהל האזרחי  ז"פקמ מפקד

 

 ,שלום רב

 

ם בלתי חוקיים דרומית לישוב מבנילנקיטת פעולות אכיפה כנגד דרישה  :הנדון

 סוסיה בדרום הר חברון

 

ט "התשי( החלטות והנמקות)מנהל סדרי  החוק לתיקוןיסוד הוראות פניה זו מבוססת על 

- 2591. 

 

להלן תצלום אוויר ועליו סימון מאחז בלתי חוקי שהקימו בשנים האחרונות בני  .א

סוסיה שבדרום הר  דרומית לישוב, יטא' תושבי העיירה הפלש, אעה'חמולת נווג

כן להלן תמונת תקריב של המאחז כפי שצולמה על ידי בסיור שטח שערכתי . חברון

 .במקום בשבוע החולף
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' י פלש"בסמוך להירצחו ע, 0222אעה החלו מתגוררים במקום בשנת 'בני חמולת נווג .ב

של גורמי  וכיום בחסות התעלמותם רבת השנים, ד תושב סוסיה"סיני הי-של יאיר הר

 .האכיפה עליהם אתם אמונים מתגוררים במאחז ארבע משפחות בני אותה חמולה

יצוין כי לבני החמולה בתי מגורים מסודרים בעיירה יטא הסמוכה וכי מגוריהם  .ג

במקום אינה אלא פרובוקציה שנועדה להפר את הסדר הציבורי במקום וליצור 

 .ך סוסיאחיכוכים מיותרים עם תושבי הישוב הישראלי הסמו

בני החמולה משתפים פעולה באופן סדיר ושיטתי עם קבוצות של פורעי חוק  .ד

אנרכיסטים הפוקדים את המקום כמעט מידי שבת במטרה לעורר פרובוקציות 

 .תרתי משמע, מכוונות ולהצית אש מיותרת במרחב

לאחרונה נודע לנו כי בכוונתו של אלוף הפיקוד להשיב את הסדר הציבורי למרחב  .ה

או שמא )למיטב ידיעתנו החליט האלוף . וע את הישנותם של אירוע חיכוך במקוםולמנ

לנקוט לשם כך בסדרה של צעדים הנוגעים ...( היועץ המשפטי הוא שהחליט בשבילו

 .להיבטי הקרקע והבניה במרחב

את המוטל , גם אם באיחור רב, אין לנו אלא לברך על כוונתו של המפקד הצבאי לבצע .ו

אלא שבד בבד אין לנו אלא לתמוהה תמיהה רבתי על . השקט לאזור עליו ולהשיב את

שאין הוא מוצא לנכון לנקוט לשם כך בצעד הראשון המתבקש והוא הרחקת מי 

 .שמתגוררים במקום בניגוד לדין ומהווים בסיס לפעילות אנרכיסטית ואלימה

כוכים ומהווה גורם מרכזי ביצירת החיהרחקת מי שהימצאותם במקום מנוגדת לדין  .ז

במקום מתבקשת מאליה ובוודאי שעליה להיות קודמת לנקיטה בצעדים כל שהם 

אעה והשבתם 'הרחקתם של בני חמולת נווג. כלפי מי שמתגוררים במקום כדת וכדין

לבני החמולה אין כל , כאמור, ליטא אינה כרוכה בפגיעה כל שהיא בזכות קנויה שכן

 .ת לדין ומהווה עבירהזכות להתגורר במקום ומגוריהם במקום מנוגד

, מלבד שהיא חמורה כשלעצמה, ההימנעות מנקיטה בצעד כה הגיוני וכה מתבקש .ח

מטילה צל כבד על הכוונה לנקוט בצעדים כנגד התושבים הישראלים במקום תחת 

מעטה של דאגה כנה לסדר הציבורי ומעוררת סימני שאלה כבדים על כנות מניעי 

 .הוההגינות המתבקשת במהלכ" ההסדרה"



 
 

 

 

 

הנכם נדרשים לנקוט לאלתר בכל הפעולות הנדרשות בכדי להביא , אשר על כן .ט

להריסתם של המבנים הבלתי חוקיים שנבנו , במתחם המאהליםשל  לסילוקם המידי

 .בו ולמיצוי הדין עם העבריינים

ת של כל יום נוסף בו החוק במקום נרמס ברגל גסה טומן בחובו סכנה פוטנציאלי .י

 .מקוםהתלקחות אלימה ב

 .לתגובתכם המהירה אודה .יא

לא : ודוק. לפניה ומנומק המחייב מתן מענה מיידי ל"לחוק הנ 0' תשומת לבכם לסע .יב

יכול להיות ספק כי משפט סתמי ולקוני בדבר קיומם של סדרי עדיפויות שטיבן אינו 

מוברר ושמשמעותם להקשר הנוכחי אינה ברורה לא יכול לעלות כדי הנמקה הנדרשת 

 .בחוק

 

 ,וד רבבכב

 

_____________ 

 עובד ארד

 ש"כז יור



  ' גנספח 

  24.8.11מיום ) 2(פניית העותרים 

  25' עמ

  

  

  

  

  'גנספח 

  24.8.11מיום ) 2(פניית העותרים 

  25' עמ

  

  

  



 
 

  -פניה שניה  -

 

 

 תשע"א אב-כ"ד מנחם

 3122    באוגוסט     35

 

 לכבוד   לכבוד     לכבוד   לכבוד

 עמוס וגנר סג"מ מר מרקו בן שבת   תא"ל מוטי אלמוז אלוף אבי מזרחי

 מנהא"ז -קצין פניות מנהל יח' הפיקוח   ראש המינהל האזרחי  פקמ"ז מפקד

 

 שלום רב,

 

לישוב  בסמוךמבנים בלתי חוקיים ות אכיפה כנגד לנקיטת פעולדרישה  :הנדון

 סוסיה בדרום הר חברון

 31.7.22 -סימוכין: שני מכתבי בעניין מיום ה

 

מנהל )החלטות והנמקות( התשי"ט סדרי  החוק לתיקוןיסוד הוראות פניה זו מבוססת על 

- 2561. 

י חוקית פניתי אליכם בשני מכתבים ביחס לשני מתחמי בניה בלת 31.7.22 -ביום ה .א

נווג'אעה, האחד דרומית לישוב סוסיא והאחד צפונית  שהקימו עבריינים בני חמולת

 לו.

שני מכתביי כללו סימון המאחזים על גבי תצלומי אוויר וכן תמונות תקריב של  .ב

 המבנים הבלתי חוקיים שהוקמו בהם.

במכתביי פורטו הטעמים לחשיבות הנקיטה בהליכי אכיפה מידיים כנגד המאחזים  .ג

ובכלל זה הסיכון הביטחוני הטמון בהם, קיומם של מגורים חלופיים לבני  ,האמורים

 פסק דין סופי של בית המשפט העליון קיומו שלהחמולה בעיירה הסמוכה יטא, 

הקובע כי לבני החמולה אין זכויות במקרקעין במקום וכי הימצאותם במקום אינה 

 לימים ובפרובוקטיביים יזומיםאחוקית וכן מעורבותם של בני החמולה באירועים 

 באזור.
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להשיב את השקט לאזור  של אלוף הפיקוד המבורכת עוד ציינתי במכתביי את כוונתו .ד

אין הוא מוצא לנכון לנקוט לשם כך בצעד הראשון המתבקש והוא תמהתי על כי אולם 

הרחקת מי שמתגוררים במקום בניגוד לדין ומהווים בסיס לפעילות אנרכיסטית 

 ואלימה.

טענתי כי הרחקת מי שהימצאותם במקום מנוגדת לדין ומהווה גורם מרכזי ביצירת  .ה

לנקיטה בצעדים כל  החיכוכים במקום מתבקשת מאליה ובוודאי שעליה להיות קודמת

ההימנעות מנקיטה בצעד כה הגיוני י מי שמתגוררים במקום כדת וכדין וכי שהם כלפ

וכה מתבקש, מלבד שהיא חמורה כשלעצמה, מטילה צל כבד על הכוונה לנקוט 

בצעדים כנגד התושבים הישראלים במקום תחת מעטה של דאגה כנה לסדר הציבורי 

ת מניעי "ההסדרה" וההגינות המתבקשת ומעוררת סימני שאלה כבדים על כנו

 במהלכה.

על יסוד כל האמור נדרשתם "לנקוט לאלתר בכל הפעולות הנדרשות בכדי להביא  .ו

לסילוקם המידי של המאהלים במתחם, להריסתם של המבנים הבלתי חוקיים שנבנו 

 בו ולמיצוי הדין עם העבריינים".

וד להוראות החוק, טרם נתקבל עד כה, בחלוף למעלה מחודשיים ממועד פנייתי ובניג .ז

 כל מענה.

יום נראה בכך סירוב לא מנומק  41כאמור לא יתקבל אצלנו בתוך  מנומק ככל שמענה .ח

ודוק: לא יכול להיות ספק כי משפט סתמי ולקוני בדבר  )ב( לחוק.7כמשמעותו בסע' 

קיומם של סדרי עדיפויות שטיבן אינו מוברר ושמשמעותם להקשר הנוכחי אינה 

 לא יכול לעלות כדי הנמקה הנדרשת בחוק. ברורה

 

 בכבוד רב,

 

_____________ 

 עובד ארד

 כז יו"שר



  ' דנספח 

  14.9.11תגובת המשיבים מיום 

  28' עמ

  

  

  

  

  

  'דנספח 

  14.9.11תגובת המשיבים מיום 

 28' עמ
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  ' הנספח 

  21.11.11פניית העותרים מיום 

  31' עמ

  

  

  

  

  

  'הנספח 

  21.11.11ותרים מיום פניית הע

  31' עמ

  

 



  

  2011נובמבר  21 , ב"ד חשון תשע"כ 

   לכבוד      לכבוד      לכבוד        לכבוד

 סגן עמוס וגנר  מר מרקו בן שבת  ל מוטי אלמוז"תא    אלוף אבי מזרחי

  א"ור מנהפניות הציב. ק  מנהל יחידת הפיקוח  ראש המנהל האזרחי    ז"אלוף פקמ

  

  ,שלום רב

  דרישה לנקיטת הליכי פיקוח ואכיפה מידיים   :הנדון

   ח לא חוקיים בסמוך ליישוב סוסיא בדרום הר חברון"מבני בבכנגד 

  

    24.8.11ומיום  20.6.11פניית מרשתי מיום   :סימוכין      

  14.9.11תגובת המינהל מיום           

    

  :לקמןהריני לפנות אליכם כד, תנועת רגבים, יתבשם מרש

  

, פנתה אליכם מרשתי בבקשה לנקוט הליכי אכיפה כנגד שני מאחזים בלתי חוקיים 20.6.11ביום  .1
בהם מתגוררים בני , ליישוב סוסיא בדרום הר חברון שנבנו בשנים האחרונות מצפון ומדרום

 .עה'משפחת נוואג

 

ש "בעבר בביהמ כפי שהובהר בפנייתה של מרשתי מדובר במאחזים לגביהם נוהלו הליכים משפטיים .2
 .כי עברייני הבניה במקום השתלטו על אדמות ובנו ללא היתר, העליון במסגרתם נקבע

 

כפי שהובהר בפנייה המאחזים הבלתי חוקיים הסמוכים ליישוב סוסיא יוצרים סכנה ביטחונית  .3
ל "כידוע אין מדובר בסיכון בעלמא שכן יאיר הר סיני ז. שאינו מוקף גדר, חמורה לתושבי היישוב

י "י שני פלסטינים ומספר שנים לאחר מכן נאנסה בתו ע"בסמוך ליישוב ע 2001נרצח בשנת 
 .שברח מהמקום, פלסטיני
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מעשים פליליים על רקע אחרונה גם מסדרה של בתקופה הבל סוסיא ס היישוב, כפי שידוע לכם .4
בחודש  ,כך למשל. יומי-מעבר לגניבת ציוד חקלאי המתבצעת מזה שנים על בסיס יום לאומני

אלמנתו של , לדליה הר סיני ראשי צאן מתוך הדיר השייך 170כ באישון לילה  ונגנב 2010דצמבר 
 ונגנב 2010באוקטובר , כחודשיים לפני כן. אשר שהתה באותה עת בביתה הצמוד לדיר, ל"יאיר ז

ממוקם באזור ה, מ"עיזים מתוך דיר העיזים של חברת מחלבות סוסיא בע 120 בנסיבות דומות
עקבות הגנבים הובילו בשני המקרים לכפרי הפלסטיניים בסביבה וברור כי מעשי  .ביישוב התעשייה

שהמבנים , עה'י משפחת נוואג"הגניבה בוצעו על סמך מידע מודיעיני מדויק ומקדים שנאסף ע
 .הבלתי חוקיים בהם היא מתגוררת מתצפתים על בתי היישוב

 

אעה המתגוררים במקום מעורבים בהפרות סדר 'כי תושבי משפחת נווג ,בפניית מרשתי עוד הובהר .5
מתסיסים את הרוחות ועל בסיס שבועי ובעידוד פעילים אנרכיסטים המייצרים פעולות פרובוקציה 

 .באזור

 

כתוצאה מהפרות הסדר הקבועות הוצאו לאחרונה צווי סגירה ביטחוניים כנגד , כפי שידוע לכם .6
באזור ובכוונת האלוף הפיקוד להוציא בקרוב צווי  ביחס לחלקות קרקעפלסטינים וכנגד יהודים 
מהאמור עולה כי לשיטת המינהל האזרחי המציאות הביטחונית מחייבת . סגירה ביטחוניים נוספים

ומשכך קל וחומר שהמציאות הביטחונית , הפוגעים בזכויות תושבי האזור, הוצאת צווי סגירה
חוקיים אשר תורמים תרומה משמעותית לאיומים הביטחוניים מחייבת את הריסת המבנים הבלתי 

 .בגזרה

 

במענה לפניית מרשתי הועברה תגובה לקונית לפיה הבנייה הבלתי חוקית מוכרת למינהל האזרחי  .7
לא ניתן להסתפק , בכל הכבוד. ובכוונתו לפעול כנגד הבנייה בכפוף לכלל השיקולים הצרכים לעניין

בתגובה לבקשתה של מרשתי לנקוט בצעדי אכיפה בנסיבות  במענה לקוני וסתמי מעין זה
 .המתוארות

 

, כך לשיטת המינהל האזרחי, סדרי העדיפויות של המינהל האזרחי מוכרים וידועים ובראשם עומד .8
כפי שהובהר . הצורך לנקוט בצעדי אכיפה כנגד מבנים שנבנו ללא היתר ומהווים סיכון ביטחוני

ע כי החיכוך בין העבריינים לבין תושבי סוסיא יוצר סיכון ביטחוני המינהל האזרחי הוא שקב, לעיל
משמעותי המצדיק אף הוצאת צווי סגירה ומשכך ברור ומחוור כי האיום הביטחוני מחייב נקיטת 

 . היוצרים את הסיכון במקום ,צעדים בסיסיים הרבה יותר כהריסת המבנים הבלתי חוקיים

 

מענה ענייני ומספק ביחס לבקשתה של מרשתי לממש את יום  14בתוך אשר על כן וככל שלא יתקבל  .9
לא , נשוא פניית מרשתי שבסמך, סמכותכם ולנקוט בצעדי אכיפה כנגד המבנים הבלתי חוקיים

 .אלא לפנות בעניין לבית המשפט, תיוותר בידי מרשתי הברירה

  ,בכבוד רב                    
  

  ד"עו, עמיר פישר                

 התכתובת שבסמך :לוטה



  ' ונספח 

  4.1.12תגובת המשיבים מיום 

  34' עמ

  

  

  

  

  

  'ונספח 

  4.1.12תגובת המשיבים מיום 

  34' עמ
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  ת צ ה י ר
  

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  

 

וצו ביניים בעניין מבנים בלתי  צהירי זה בתמיכה לעתירה למתן צו על תנאיאני עושה ת .1

  .עה בסמוך ליישוב סוסיא'י משחת נוואג"חוקיים שהוקמו ע

 

מתוקף תפקידי בעמותת רגבים אני מצהיר כי כל העובדות המפורטות בעתירה ידועות לי  .2

  .ו ליבידיעתי האישית והן נכונות או על סמך מסמכים שברשותי או שהוצג

 

כל שאר הטענות הכלולות בעתירה זו נכונות למיטב ידיעתי ומתבססות על ייעוץ משפטי  .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 20.1.12הריני לאשר בזאת כי ביום 

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

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

 

 

_________________ 

ד"עו, פישר  עמיר  
  




