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 4-1המשיבים  , מתכבדיםשהתבקשהולארכה בהתאם להחלטת בית המשפט הנכבד,  .1

 בעתירה שבכותרת.ת עדכון (, להגיש הודעהמשיבים)להלן: 

 

לפי הנמסר למשרד הביטחון ממנכ"ל , עדכנו המשיבים, כי 24.5.21נזכיר כי ביום  .2

ורת האחרונה, וחלקי הדרך וקו ש, העבודות לסלילת הדרך החלופית מצויות בי6המשיבה 

 1מש/]העתק המכתב צורף כנספח  2127.5.החשמל מושא הבקשה יוסרו לא יאוחר מיום 

בעקבות זאת נעתר בית המשפט לבקשת המשיבים לשוב ולעדכן  .[24.5.21להודעה מיום 

 בנדון. 

 

, 2021ביוני  6-ביוני ו 2נציגי המנהל האזרחי ערכו סיורים באזור תפוח מערב בתאריכים  .3

 עלה כדלקמן:ממצאיהם באתר בו מבצעת המועצה את עבודות הדרך. 

הוקמה הדרך החלופית הזמנית על אדמות המצויות בתחום הכרזת אדמות מדינה. דרך זו  -

 סלולה אספלט בחלקה, ובחלקיה האחרים הינה דרך עפר.

)בב"ח ט' לפי בדיקת גורמי המינהל האזרחי, נהרסו חלקים מהדרך ועמודי החשמל  -

אשר לגביהם כוונה (, אך על פני הדברים, נותרו חלקים מסוימים 207/04, ובב"ח 108/15

 , אשר טרם הוסרו. 2297/15הבקשה לדחיית ביצוע פסק הדין בבג"ץ 

יום שהועברה למשרד הביטחון ב 6למען השלמת התמונה, מהתייחסות מנכ"ל המשיבה  .4

 קו) 207/04-ו (קטע דרך) 108/15 םחי"העבודות להסרת הבב, עולה כי לשיטתם 3.6.21

מיום  24-23, 9-8נפנה לפניית ב"כ המשיבים בצד האמור, . 3.6.21הסתיימו ביום  (חשמל

6.6.21 . 

 

 .1מש/מצורף ומסומן  3.6.21מיום  6מכתב מנכ"ל המשיבה  

 .2מש/מצורף ומסומן  6.6.21מיום  23-24, 8-9פניית ב"כ המשיבים  

 

לנוכח פער זה, יתואם בהקדם האפשרי סיור מקצועי של גורמי המינהל האזרחי יחד עם  .5

 .שיידרשו, ככל גורמי היישוב כדי לעמוד על העבודות הנדרשות לצורך השלמת הביצוע

 

 ככל שבית המשפט הנכבד יראה זאת לנכון, יוכלו המשיבים לשוב ולעדכן בנדון. .6

 

 הודעה זו נתמכת בתצהיר מטעם המינהל האזרחי. .7

 

 

 "ז בסיון תשפ"אכ  היום,

 2021ביוני  7  

  

 

 יונתן ברמן, עו"ד

       במחלקת הבג"צים סגן בכיר א'

 בפרקליטות המדינה
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 שלום רב, 

 

 לתפוח מערב   - פירוק דרך קיימת וקו חשמל בדבר 2עדכון 

 

קו   207/04קטע דרך ו  108/15י"ם להסרת הבבחהעבודות  הריני לעדכן ש
 ,  חשמל הסתיימו היום

סיוון התשפ"א  מיום ט"ז ב  890/20"ץ בתיק  בג החלטתזאת על פי  
(27.5.2021  ) 
 
 
 
 

 בכבוד רב,  
 

 מנכ"ל  - נעם ביגון 
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 (1914-2006מיכאל כספי, מייסד )

 רם כספי
 גיא כספי

 * מנחם פדר
 *  גד טיכו

 עמי גלעד
 ארנה קדר

 יצחק נעימי
 גבע חביב

 יורם בר
 דורון טאובמן
 עמית לייזרוב
 *שחר מילצ'ן 
 ירון ליפשס
 ירון קוכמן
 חגי טימנס
 אדם רועה

 שלהבת טיקוצקי
 אורית אלמוזלינו רייז

 צמחרועי 
 אור-ישי ר. שידלובסקי

 איילת כהן
 מרקוזה-אביטל וייס

 אלון קנטי
 אלינור אלכס

 שחר גוטמן זלינגר
 אליסף מילר
 חיים בקשי

 הייאנה לורי
 שחר קונפורטי

 ** דוד גילינסקי
 יונתן קונפינו

 שיר מלמוד
 שני קרסנושנסקי

 
 יועץ –אסף כספי 

 

 חבר גם בלשכת עורכי הדין של ניו יורק *

 חבר גם בלשכת עורכי הדין של אנגליה** 
 

MICHAEL  CASPI, FOUNDER  (1914-2006) 

RAM CASPI 
GUY CASPI 
NORMAN MENACHEM  FEDER * 
GAD  TICHO * 

AMI  GILAD 

ORNA KEDAR 

YITZHAK NAIMI 

GEVA HAVIV 

YORAM  BARR 

DORON  TAUBMAN 

AMIT  LEIZEROV 

SHAHAR MILCHAN * 

YARON  LIPSHES 

YARON  KOCHMAN 

HAGAI THEMANS 

ADAM  ROE 

SHALHEVET TIKOTZKY 

ORIT ALMOZLINO RIZE 

ROY  ZEMACH 

ISHAI R. SHIDLOWSKY-OR 

AYELET COHEN 

AVITAL WEISS-MARKUZA 

ALON KANETY 

ELINOR ALEX 

SHAHAR GUTTMAN ZELINGER 

ELYASAF MILLER 

HAIM BAKSHI 

YANA LORIA 

SHACHAR KONFORTY 

DAVID GILINSKY ** 

YONATAN CONFINO 

SHIR MALAMUD 

SHANI KRASNOSHENSKI 

 

ASSAPH  CASPI – OF COUNSEL 

 
*Also a member of the New York Bar 

** Admitted as a solicitor in England & Wales  (non-practising) 

 

 

 כספי ושות'
 דין ונוטריונים-עורכי

  6525832אביב -, תל33יעבץ רחוב   

 03 796.1001פקס:    03 796.1000טל: 

 office@caspilaw.com  
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 לכבוד
 יונתן ברמן עו"ד

 מחלקת בג"צים -פרקליטות המדינה 
 31דין -רח' צלאח א

 ירושלים

 בדוא"ל

 

 ,ח.נ.

  עסיאני נ. מפקד כוחות צה"ל בגדה המערבית 890/20בג"ץ ו 7/15292בג"ץ  הנדון:
 

תפוח מערב  חברי אגודה שיתופית "טל בנימיןו תושבי החווה החקלאיתמרשינו, בהמשך לשיחותינו, 

, 8, 7והמשיבים , שבנדון 890/20בג"ץ  הליךב 24 -, ו23, 9, 8 משיביםה" אגודה שיתופית לשירותים בע"מ

 מילאו ידינו לפנות אליכם כדלקמן: ,שבנדון 2297/15בהליך בג"ץ  23 -, ו22

וצורף לו מכתבו של מנכ"ל כפר תפוח  דיווח לבית המשפט הנכבד, באמצעותכםנמסר  24.5.21ביום  .1

"העבודות ובכלל זה הטענה כי  למרבה הצער, האמור במכתב המנכ"ל אינו נכון. 23.5.21מיום 

עד היום לא הושלמה  לסלילת הדרך החלופית נמצאות בישורת האחרונה", הינה חסרת שחר.

כך  ,(מחצית מהדרך המתוכננת, שהם כטרמ 600-)אלא רק קטע של כ הדרך החלופית סלילת

 שהדרך החלופית אינה מחוברת ממזרח וממערב לדרכים קיימות.

  חגי טימנס, עו"ד 

 :Dir. Tel 796.1208 03  טל. ישיר:

 :Dir. Fax 796.1308 03  פקס ישיר:

 Hthemans@caspilaw.com  

 :G305902-V001 Ref מספרנו:
  2021ביוני  6  
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ובכתום  ,לפי צו האלוף לופיתמצורפת תמונה להמחשה )התוואי באדום מסמן את הדרך הח .2

 (:נסללהמסומנת הדרך ש

 

ה דידוהיא מחוברת משני צ ,רק בחלקהנסללה  חלופיתהנה כי כן ניתן לראות בבירור כי הדרך ה .3

 . 31.12.21אשר מיועדת להריסה עד ליום  )מזרח ומערב( לדרך הקיימת

ממזרח  , החלה הריסת הדרך הקיימת(3.6.21) למרות זאת, בשעות הערב של יום ה' האחרון .4

לאזור החווה המעבר , והדרך החלופית אינה מחוברת ליישוב ממזרחשכך  ,לדרך החלופית

 , כרוך בנסיעה בדרך לא סלולה. שבתפוח מערב החקלאית

 לנואשר ככל הידוע , (6המשיבה ) כפר תפוחל "מנכהוא שמנהל את העבודה בשטח  כי מי ן,יצוי .5

  קוח על העבודות.יואין כל פ ,רישיון לבצע עבודות מעין אלו אוניסיון אינו אוחז בכל 

 למתח חשמלכשהם מחוברים והשלכתם לקרקע  בנוסף, בשעות הלילה החלה הריסת קווי החשמל .6

  :אף זאת ללא הסדרת קו חשמל חלופי, ותוך יצירת מפגע בטיחותי חמור
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לנתק את  על מנת שלאמדינה והמועצה, כי ההובהר על ידי נציגי בבג"ץ  3.3.21בדיון שנערך ביום  .7

הדרך הקיימת והחשמל הקיים, יוסרו רק עם ההתיישבות הקיימת בחווה החקלאית בתפוח מערב, 

אלא שכאמור , כאמור לעיל והנחת החשמל החדש, וכך גם משתמע ממכתב המנכ"לסלילת הדרך 

 בפועל הריסת הדרך והחשמל החלו עוד בטרם הושלמה הדרך החלופית.

במהלך סוף השבוע, לבצע זאת אף ו ,הדרך והחשמל הקיים כלל לא ברורה הדחיפות להרוס את .8

ניתן פסק דין משלים הנותן תוקף להצהרת המדינה כי חלקים מן הדרך "שעה שניתנה שהות ו

טרם ", וכל שכן לא ברורה הדחיפות, כאשר 31.12.21הקיימת יפונו וייהרסו לא יאוחר מיום 

 הוסדרה הדרך החלופית.

, נבקשכם לברר את המצב לאשורו, וסף לבית המשפט הנכבדנסר דיווח בטרם ימאשר על כן,  .9

מרשיכם ידאגו לכך שכפי שהוצג לבג"ץ, בכל העת תהיה דרך סלולה לחווה החקלאית ולוודא כי 

 בתפוח מערב )בין בנתיב הקודם ובין בזה החלופי(, כפי שקיימת מזה עשרות שנים. 

אינו עולה בקנה אחד עם טענותינו, ככל שהדיווח שבכוונת המדינה למסור לבית המשפט הנכבד  .10

 נבקש לצרף לעמדת המדינה גם את מכתבנו זה.

אין באמור בפנייתנו זו ובשאינו אמור בה כדי לגרוע מכל טענה או דרישה למותר לציין כי  .11

 העומדת למרשינו.

 

 ,ובב"ח בכבוד רב

 

 חגי טימנס, עו"ד

 כספי ושות'
 


