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 לעתירה ולבקשה לצו ביניים 0-/ה מטעם המשיבים תגוב

ובכפוף למתן הארכה הקצרה שהתבקשה  בהתאם להחלטות בית המשפט הנכבד, .1

( מתכבדים להגיש את תגובתם המדינהאו המשיבים )להלן:  4-0המשיבים בהסכמה, 

 לעתירה שבכותרת ולבקשה לצו ביניים.

 

"מדוע לא ינקטו להורות למשיבים לבוא וליתן טעם  יםבבקשת העותר עניינה של העתירה .2

בצעדי פיקוח ואכיפה כנגד בנייתם שלא כחוק של מספר מבנים המשמשים לבית ספר 

, ובכלל 4חדש של הרשות הפלסטינאית, במרחב השטח באזור סוסיא, במימון המשיבה 

ינקטו בכל הפעולות הדרושות זה: מדוע לא יוצאו ויאכפו צווי הריסה למבנים, ומדוע לא 

על מנת לחקור ולהעמיד לדין את האחראים להצבתם של המבנים הבלתי חוקיים נשוא 

 "..העתירה

 

"למנוע באופן מיידי כל פעולת ביניים אשר יורה למשיבים -צוהעותרים ביקשו בד בבד  .3

בית הספר הפועל  בניה בלתי חוקית בתחם נשוא העתירה וכן להפסיק את פעילותו של

 במבנים נשוא העתירה, עד למתן פסק דין סופי בעתירה זו".

 

 בהוצאות. יםעל הסף, תוך חיוב העותר כי דין העתירה להידחות המשיבים יטענו .4

 

כפי שיפורט להלן, המשיבים ממילא נקטו ונוקטים בהליכים בעניין הבניה הבלתי חוקית 

בין היתר צו סופי להפסקת עבודה ההליכים הוצא  רתד העתירה דנן, ובמסגשבמוק

 והריסה. לפיכך, ברי כי אין כל צורך בהתערבות שיפוטית בעניין. 

 

אינה מגלה עילה להתערבות דנן בעניין גם בקשת העותרים לנקוט בפעולות חקירה 

שיפוטית בעת הזו, וזאת בשים לב לכך שבפני בית המשפט הנכבד תלויה ועומדת עתירה 

 (. 0098209יינה בהקמת יחידת אכיפה וחקירה של עבירות תכנון ובניה באזור )בג"ץ שענ
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 עיקרי העובדות הצריכות לעניין

 

. בסביבת הכפר שעב אל בוטום שבנפת חברוןזוהתה בניה בלתי חוקית  9.4.00ביום  .5

לה שני מ"ר שכל 081-הפקחים שסיירו במקום איתרו בניה בלתי חוקית בגודל של כ

 ר. מבנים בבניה קלה על רצפת בטון וגדר היקפית עם שע

 

דיון זומן ל מחזיקוהנוכח כך הוצא במקום צו הפסקת עבודה לבניה הבלתי חוקית דנן,  

 . (944200)תיק בב"ח ח'  03.4.00ביום  וועדת המשנה לפיקוחב

 

ק בב"ח ח' צילום תמונות מהמקום, סימון ע"ג מפה, דף מידע וצו הפסקת עבודה בתי 

 ./מש1מצורף ומסומן  944200

 

חרף זאת, המחזיק . ועדת המשנה לפיקוח התכנסה לדיון בתיק הבב"ח דנן 03.4.00ביום  .6

מדובר בבנייה בלתי חוקית שנבנתה ללא היתר כדין, שמאחר בבינוי לא התייצב לדיון. 

 ימים. 7וך מתן ארכה בת קת העבודה ולהריסה, תלהוציא צו סופי להפסהחליטה הוועדה 

 

 .2מש1מצורף ומסומן  03.4.00צילום החלטת ועדת המשנה לפיקוח מיום 

 

 08.01.00ביום לצורך מיצוי הליכים, ו למתן ארכה המחזיקנקלטה בקשת  94.4.00ביום  .7

ביום  -בהמשך הגיש המחזיק בקשות ארכה נוספות  ימים. 04ניתנה למחזיק ארכה בת 

ניתנה למחזיק ארכה בת  93.0.03, וביום 41.00.00ניתנה למחזיק ארכה עד ליום  9.00.00

 ימים נוספים. 01

 

 .0מש1מצורף ומסומן  08.01.00והמענה מיום  94.4.00צילום פניית המחזיק מיום 

 .0מש1מצורף ומסומן  93.0.03ומיום  9.00.00צילום תשובות המשיבים מיום 

 

( פנתה העותרת)להלן:  0העותרת  94.4.00וביום  9.4.00י לביני, ביום נוסיף כי בינ .8

ניתן  9.00.00ביום  לגורמים שונים בבקשה לנקיטת פעולות פיקוח ואכיפה בעניין דנן.

'יחידת הפיקוח במנהל האזרחי החלה טיפול מענה לפניית העותרת, ובו צוין בין היתר כי 

 .עבודה והוצא צו הריסה למבנה'במבנה ונפתח תיק בב"ח, נמסר צו הפסקת 

 

 .ב' לעתירה-צורפו כנספחים א' 94.4.00ומיום  9.4.00צילומי פניות העותרת מיום  

 .9מש1מצורף ומסומן  9.00.00צילום המענה מיום 

 

 הוגשה העתירה שלפנינו. 4.0.03ביום  .9
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ארכות  כח העובדה שכבר ניתנו מספר, אולם נוארכה נוספתהמחזיק ביקש  4.9.03ביום  .10

הוצא צו סופי להפסקת  01.9.03בהמשך לכך, ביום סורבה. המחזיק  קודם לכן, בקשת

 העבודה ולהריסה, וצו זה נמסר לב"כ המחזיק באמצעות פקס ודואר רשום.

 

 .6מש1מצורף ומסומן  01.9.03צילום צו סופי להפסקת עבודה והריסה מיום  

 

בקשה להיתר ביקש המחזיק ארכה נוספת בת יממה, ובהמשך היום הגיש  01.9.03 ביום .11

 עוד באותו היום נמסר למחזיק כי יתקיים דיון בבקשה להיתר בניה. בנייה. 

 

 .7מש1מצורף ומסומן  01.9.03צילום פניית המחזיק והמענה מיום  

 

נמסרו  00.9.03ביום רלוונטיים, וידי גורמי המקצוע ה-הבקשה להיתר בניה נבחנה על .12

 לב"כ המחזיק ממצאי לשכת התכנון בעניין. 

 

; כי RJ5במסגרת הממצאים צוין בין היתר כי הבניה היא בשטח חקלאי בתכנית המתאר 

לא הוכחה בעלות; כי בוצעה חלוקת חלקה בפועל ללא תכנית מפורטת או תכנית חלוקה 

טת מאושרת; כי הבינוי מרוחק מריכוזי מאושרת; כי הבניה נעשתה ללא תכנית מפור

 בינוי מוסדרים; וכי קיימות חריגות בשטח הבניה ומקווי הבניין. 

 

, וכן נקבע כי הוועדה תדון בבקשה 0.4.03המחזיק התבקש להגיב לממצאים עד ליום 

 בהמשך המחזיק העביר את תגובתו לממצאים התכנוניים שלעיל. .9.4.03ביום 

 

 .1מש1מצורף ומסומן  00.9.03צילום ממצאי לשכת התכנון מיום  

 .5מש1צילום תגובת המחזיק לממצאים התכנוניים מצורף ומסומן  

 

ועדת המשנה לפיקוח דנה בבקשתו של המחזיק, ובתום הדיון דחתה  9.4.03ביום  .13

ה הורתה על בהחלטה מפורטת ומנומקת את בקשת המחזיק למתן היתר בניה. הוועד

ימים למימוש  41הותרת הצו הסופי להפסקת עבודה והריסה על כנו, תוך מתן ארכה בת 

 הצו או לכל צעד שיימצא המחזיק לנכון.

 

 .4/מש1מצורף ומסומן  9.4.03צילום החלטת ועדת המשנה לפיקוח מיום  

 

 טרם ניתנה החלטה. , אשר בעניינוהוועדה שלעילהוגש ערר על החלטת  0.0.03ביום  .14

 

 עמדת המשיבים 

 
'יוצאו ויאכפו צווי כי  -הסעד הראשון המבוקש בעתירה כי דין יטענו המשיבים , ראשית .15

מאחר שכפי שעולה מהאמור לעיל, אין כל צורך  ,על הסף להידחות -הריסה למבנים' 

 .בהתערבות שיפוטית בעניין
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 -חודשים לפני הגשת העתירה שבכותרת  4 - 9100חודש ספטמבר עוד בכאמור לעיל,  .16

ועדת המשנה לפיקוח אף  ובהמשך לכך ,הוצא צו הפסקת עבודה לבניה הבלתי חוקית דנן

. , נוכח הממצאים התכנוניים במקוםצו סופי להפסקת העבודה ולהריסת המבנההוציאה 

ה המשנה לפיקוח, וכי נכון לעת לביני הוגש ערר על החלטת ועדבנוסף לכך, נזכיר כי ביני 

 הזו טרם ניתנה החלטה בעניין.

 

המבוקש בעתירה ממילא אינו נדרש, העיקרי ברי כי הסעד משאלה הם פני הדברים,  .17

שכן המשיבים נקטו ונוקטים בפעולות אכיפה במקום, בהתאם לשיקול הדעת הרחב 

אין ממש בטענת העותרים לפיה י , ברי כלפיכך .סדרי העדיפויותולפי המוקנה להם 

'הן מן הטעם של ה"התנערות המקרה דנן מקים עילה להתערבותו של בית המשפט הנכבד 

 .לעתירה( 07)סעיף  המוחלטת" והן מן הטעם של ה"הימנעות הבלתי סבירה"'

 

לעניין זה ראו למשל את פסק דינו של בית המשפט הנכבד מהחודשים האחרונים בבג"ץ 

(, 94.0.03) אדומים כפר שיתופי להתיישבות קהילתית בע"מ נ' שר החוץכפר  0794200

 קבע כדלקמן:ונ הסף-על העתירה שם נדחתה

 

"לאחר ששקלנו את טיעוני הצדדים לא מצאנו עילה 
כפי שנפסק לא להתערבותנו בנקודת הזמן הנוכחית. 

אחת, ככלל נוטה בית המשפט שלא להתערב בעיצוב 
לרבות בכל הנוגע  -חוק סדרי העדיפויות לאכיפת ה

אלא אם כן  -לאכיפת דיני התכנון והבנייה באזור 
הרשות המוסמכת מתנערת לחלוטין או באופן בלתי 
סביר מאכיפת החוק, או כאשר בסדרי העדיפויות 
שהתוותה הרשות נפל פגם של אי סבירות קיצונית 

 5655//5בג"ץ ) או פגם מהותי אחר הפוגם בחוקיותם
כפר אדומים כפר שיתופי להתיישבות קהילתית 

(; ראו גם 1.51..5..5) /5, פסקה בע"מ נ' שר הבטחון
כפר אדומים כפר שיתופי להתיישבות  5655//4בג"ץ 

 3סקה , פבע"מ נ' השר להגנת הסביבה קהילתית
(51.3.1.5/.)) 

 
במקרה דנן הרשויות אינן מתנערות כלל ועיקר 

. הן פעלו להוצאת צווי לאכוף את החוקמחובתן 
הפסקת עבודה, לשמיעת טענות המחזיקים ולהוצאת 

. בחלק מן המקרים הוקפאה ההריסה צווי הריסה
בצווים זמניים שיצאו מלפני בית משפט זה, 

כפי  -ריסה תיעשה והפעילות לקידום מימוש צווי הה
בהתאם לסדרי העדיפויות של המשיבים,  -המוצהר 

לא בכפוף לקיומם של צווים שיפוטיים כאמור. 
מצאנו אפוא כי על פי אמות המידה שעליהן עמדנו 

 ."הונחה עילה להתערבותנו בשלב הנוכחי

 

ו בכל הפעולות נקט'יכי  -, המשיבים יטענו כי גם הסעד השני המבוקש בעתירה שנית .18

הדרושות על מנת לחקור ולהעמיד לדין את האחראים להצבתם של המבנים הבלתי 

 .להימחקאינו מגלה כל עילה להתערבות שיפוטית בעניין, ודינו  - חוקיים נשוא העתירה'

 

http://www.nevo.co.il/case/5608411
http://www.nevo.co.il/case/20420486
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מילר נ' המשנה  0098209זאת אמרנו בשים לב לכך שכיום תלויה ועומדת העתירה בבג"ץ  .19

מסגרתה צו הוציא בית המשפט הנכבד ב 00.00.03יום , אשר בץ המשפטי לממשלהליוע

'מדוע לא תיושם החלטת שר ימים  31על תנאי והורה למשיבים לבוא וליתן טעם תוך 

הביטחון להקים יחידת אכיפה מקצועית ייעודית של דיני התכנון והבניה באיו"ש במסגרת 

 .רות תכנון ובניה באיו"ש'המינהל האזרחי, שתפקידה יהיה לחקור עבי

 

 התלוי אכיפת דיני התכנון והבניה באיזור עודההקמת יחידת  שסוגייתלפיכך, מאחר  .20

אם המקרה הפרטנית עובר להכרעה בשאלה ומאחר ש ;בפני בית המשפט הנכבד תועומד

דנן אכן מצדיק פתיחה בחקירה, יש להכריע ראשית בשאלת הקמת יחידה חוקרת 

לטענותיהם הפרטניות מקום או צורך להידרש אין כל בעת הזו ברי כי מה באזור; מתאי

 במסגרת העתירה שלפנינו.  של העותרים

 

 .להימחק דין הסעד השני בעתירהבנסיבות העניין, משכך הדבר, המשיבים יטענו כי 

 
 - הסף-ידחות על, המשיבים יטענו כי דין העתירה לההנה כי כן, נוכח כל האמור לעיל .21

 תוך חיוב העותרים בהוצאות. - ביניים להידחות-ולפיכך ממילא גם דין הבקשה למתן צו

 

ו של מר רזיאל גולדשטיין, ממונה מימוש ואכיפה העובדות בתגובה זו נתמכות בתצהיר .22

 .ביחידת הפיקוח של המינהל האזרחי

 

 כ"ז בכסלו, התשע"ז  היום,

 9103בדצמבר,  97 

 

           

                             

                                                                                                        

  

 אודי איתן, עו"ד

 סגן בפרקליטות המדינה
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