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 המשיבים

   

  עתירה מנהלית למתן צו על תנאי 

-( לחוק בתי משפט לענינים מנהליים, תש"ס1א)א()5מוגשת לבית המשפט בהתאם לסמכותו לפי סעיף 

 לתוספת הרביעית לחוק 2, ולפרט 2000

מביצוע אכיפה ביחס למבנים בלתי חוקיים  1-2זוהי עתירה מנהלית נגד הימנעות מודעת של המשיבים 

 79חוק תכנון ערים, כפרים ובניינים, מס'  שהוקמו בחלקת העותר, בהתאם לסמכותם וחובותיהם על פי

"( וכן צו בדבר חוק תכנון ערים, כפרים ובניינים )יהודה והשומרון( חוק התכנון הירדני)להלן: " 1966לשנת 

"(, ובפרט חובותיהם על פי המשפט הבינלאומי ההומניטרי כמו גם 418צו )להלן: " 1971-(, תשלא418)מס' 

, בין בהוצאת צו 1-2ה מתבקש בית המשפט הנכבד להורות למשיבים תמסגרהמשפט המינהלי הישראלי, וב

 על תנאי ובין בכל דרך אחרת, כדלקמן:

אכוף ולממש ללא דיחוי צווי הריסה שהוצאו כנגד מבנים בלתי חוקיים שהוקמו ומצויים באדמתו הוציא, לל (1)

חלקת " או "החלקהן: "באדמות הכפר תל בגדה המערבית )להל XXבגוש  XXהפרטית של העותר בחלקה 

 "(, כך שיפונו מהחלקה בהקדם. העותר

להוציא ללא דיחוי צווי הפסקת עבודה וצווי הריסה ביחס לכל שאר המבנים ורכיבי הבינוי הבלתי חוקיים  (2)

שהוקמו ומצויים בחלקת העותר, אשר בעניינם לא הוצאו כלל צווים כאמור, ולאוכפם כך שיפונו כל המבנים 

 אמורים מהחלקה בהקדם.ורכיבי הבינוי ה

 ₪. 2,014: 2007-לתוספת לתקנות בית המשפט )אגרות(, התשס"ז 20סכום האגרה בהתאם לפרט 
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 א. פתח דבר

מהפעלת סמכותם על פי דין לפינוי בנייה בלתי חוקית נרחבת  1-2בהימנעות המשיבים עניינה של עתירה זו  .1

. זאת, על אף פניות חוזרות ונשנות של העותר, מזה כארבע וחצי שניםשמתבצעת בחלקתו הפרטית של העותר 

באופן שעולה כדי התפרקות מוחלטת מליבת חובתם של המשיבים להגן על זכות הקניין של העותר וכן לאכוף 

 .בפרט בתחומי התכנון והבנייהאת החוק והסדר הציבורי, 

לערך, החלו להתבצע עבודות בינוי בלתי חוקיות בחלקת העותר, שאותה טיפח ושעברה  2018החל בשנת  .2

 במשפחתו עשרות שנים, על ידי גורמים זרים ותוך הפרת חוק בוטה. 

העותר פנה למשיבים שוב ושוב, וזאת החל משלב שבו הבנייה כללה מספר מצומצם יותר של מבנים בלתי  .3

גד עיניו כיצד ככל שהמשיבים ממשיכים להימנע מטיפול בהשתלטות ובהפרות החוק חוקיים, והוא ראה לנ

שבאדמתו, הפגיעה בקניינו הולכת ומתרחבת, העבריינות בחלקתו משגשגת, והבנייה הבלתי חוקית מתפתחת 

באין מפריע לכדי הקמת מאחז חדש של ממש על אדמתו, שכולל מספר גדול מאוד של מבנים, דרכים, גינה 

, ואף נוכחות של הגורמים מפרי החוק על אדמתו, כאשר הוא עצמו מורחק ממנה לנוכח השתלטותם ועוד

 הכוחנית והעבריינית.  

לבד מהמשיבים, שבידיהם הופקדו  -אין לעותר כל גורם אחר לפנות אליו לשם הגנה עליו ועל אדמתו .4

ואשר מחויבים בכך לנוכח הדינים הסמכויות לפעול לפינוי בנייה בלתי חוקית כגון זו המתבצעת בחלקתו, 

החלים בשטח ופסיקת בית המשפט העליון. ואכן, העותר שם את מבטחו במשיבים ופנה אליהם מספר רב 

של פעמים, תוך שהוא ממתין וצופה בחוסר אונים על המצב המחריף בחלקתו כל העת, ותוך שבמשך כל הזמן 

ומאידך מפרי החוק נהנים מגזל אדמתו ומפירות שחולף הוא מנוע משימוש באדמתו וממימוש זכותו בה, 

 עבריינותם. 

אי חוקיות המאחז שהוקם על חלקת העותר מתבטאת בכל היבט מבחינת הדינים החלים, כפי שיפורט  .5

בעתירה. מראה המבנים הרבים הניצבים כיום על אדמת העותר הוא עדות לזילות בחוק, לזילות בזכויות 

 ים ולהיעדרו של שלטון החוק מהאזור. האדם של תושבים פלסטינים מוגנ

בחלוף ארבע וחצי שנים ללא כל טיפול בפועל מצד המשיבים בעבריינות המשתוללת באדמת העותר ובגזל  .6

אדמתו ממנו, על אף מודעותם לכל הנעשה באדמתו, וכאשר המצב מחריף כל העת, לא נותרה לעותר ברירה 

  תן סעד.אלא לפנות לבית משפט זה בבקשה להתערבותו ולמ
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 ב. הרקע העובדתי

I –  הצגת הצדדים 

רמדאן, תושב הכפר תל שבגדה המערבית, מחזיק בזכויות  XXX XXXXXXXאן נדהעותר, מר ע .7

 "(.  חלקת העותר" או "החלקהבאדמות הכפר תל )להלן: " XXבגוש מס'  XXקנייניות בחלקה 

, על XXXXXXX XXXXXXX XXXXXהעתק מנסח מס רכוש מקרקעין על שם סבו של העותר, 

  .1 כנספח תרגומו לעברית, מצ"ב ומסומן

העתקים מצווי ירושה על שם סבו של העותר אל אביו המנוח של העותר, ועל שם אביו של העותר אל 

 ב בהתאמה.2-א ו2ים כנספחהעותר, על תרגומם לעברית, מצ"ב ומסומנים 

, כפי שהם מופיעים במסמכים של סב העותר ושל אב העותר כפי השמות את המבאר מתצהיר העתק

 . 3נספח כומסומן מצ"ב , על תרגומו לעברית, 21.10.2019בית משפט בעיר שכם ביום  בפנישניתן 

 .4נספח כ מצ"ב ומסומנים ( וסביבתהבשחורצילומי אוויר של חלקת העותר )מסומנת 

הוא מפקד כוחות צה"ל בגדה המערבית, אזור המצוי תחת דיני התפיסה הלוחמתית משנת  1המשיב מס'  .8

מצויות כל סמכויות הניהול והחקיקה, כמי  1. בהתאם להוראות הדין הבינלאומי, בידי המשיב 1967

ציבורי על שמירה על הסדר ה 1שמייצג את חליף הריבון בשטח, וזאת באופן זמני. בפרט, אמון המשיב 

 והגנה על קניין התושבים המוגנים באזור הנתון לתפיסה לוחמתית. 

הוא ראש המינהל האזרחי, אשר אחראי על ניהול ההיבטים האזרחיים של השלטון  2המשיב מס'  .9

אכיפת חוקי התכנון והבנייה החלים על  2שבגדה המערבית. בין היתר אמון המשיב  Cהישראלי בשטח 

-(, תשמ"ב947בדבר הקמת מינהל אזרחי )יהודה והשומרון( )מס'  צולתוספת השנייה ל 93פרט  )לפי באזור

 וצווי הריסה.  לרבות הוצאת צווי הפסקת עבודות (,1981

המסגרת התאגידית שבה פועלים תושבי המאחז הבלתי  -היא אגודה שיתופית חוות גלעד 3המשיבה מס'  .10

 מצורפת זו משיבהקרובה ביותר לחלקת העותר. חוקי חוות גלעד, שהוא נקודת היישוב הישראלית ה

, לאור ההיתכנות כי תשתיות שונות כגון חשמל, מים ודרכים למקבץ הבנייה הבלתי בלבד זהירות מטעמי

ממאחז חוות גלעד, כעולה מהנתונים שבידי העותר. אולם, יצוין כי  ותחוקית שבחלקת העותר, מגיע

א עתירה זו והגורמים העושים בו שימוש, ומטעם זה אלה לעותר לא ידועה זהות האחראים לבינוי מוש

לעותר פרטים אודותיהם, יפעל לצרפם  ואינם מצורפים לעת הזו כמשיבים לעתירה. ככל שייוודע

 כמשיבים ללא דיחוי. 

, המועצה האזורית שומרון, הינה הרשות המוניציפלית הפעילה באזור בו שוכן מקבץ 4 מס' המשיבה .11

האמור, כאשר פועלה זה נעשה באמצעות שורה של צווים המוצאים תחת ידיו של  תיה הבלתי חוקייהבנ

וכן תקנון  1979-(, התשל"ט783ט הצו בדבר מועצות אזוריות )יהודה ושומרון()מס' פר, וב1המשיב מס' 

 ( אשר מתעדכן מעת לעת. 1979המועצות האזורית יהודה ושומרון )

רה והעקיפה, כגון מימון מאחזים בלתי מורשים הקמת, נודעה בתמיכתה האקטיבית, הישי 4המשיבה 

ודרבון גורמים ישראלים להגיע אליהם, כחלק ממשנה אידיאולוגית סדורה, )דוגמת המאחז "אביתר" וכן 

מעניקה מעת  4בו שכנה ההתנחלות חומש(. המשיבה שהמאחז המתקיים על אדמות הכפר בורקה במקום 

המצויים בתחום שיפוטה או בסמוך אליו, לרבות בתחום לעת שירותים שונים לתושבי המאחזים 

אינו עם זאת, על פי מיטב בדיקת נציגי העותר, המתחם האמור התשתיות ותמיכה נוספת ו/או אחרת. 

 .וצירופה נעשה מחמת זהירות בלבדבתחום השיפוט של המועצה,  מצוי
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יה הבלתי יור הקשר של אלה לבנצורפו לעתירה מחמת זהירות, וזאת לא 4-ו 3המשיבות  –ויובהר  יוער .12

 לבינוי נוספים שירותים ומתן תשתיותחוקית במאחז חוות גלעד עצמו ולאור הקשר הפוטנציאלי בדבר 

או עניין לבינוי מושא העתירה, לשיטת  קשר כל אין אלה שלמשיבות ככל. הבינוי את שמייצגות וכמי זה

 . יהיה ניתן למחקן כמשיבות בעתירה, ובהתאם העותר המשיבות פטורות מהגשת כתבי תשובה

II – הבנייה הבלתי חוקית באדמת העותר 

החלקה עליה מצוי הבינוי מושא העתירה, מצויה בבעלות משפחת העותר זה עשרות שנים; העותר ובני  .13

 לשימושים אחרים עבור בני המשפחה. וכן  משפחתו עיבדו את החלקה על גידוליה השונים

הוקם המאחז הבלתי חוקי "חוות גלעד" באזור שבקרבה מסוימת לחלקת  2002לפני כשני עשורים, בשנת  .14

, להגביל את גישת 1-2העותר. לאחר הקמת "חוות גלעד" החלו רשויות האזור, בראשן עומדים המשיבים 

העותר לאדמתו, כך שהעותר, כמו תושבים פלסטינים רבים אחרים בסביבה, נדרש לתיאום מול הרשויות 

בעונת החריש ובעונת  -פעמיים בשנה בלבדבוד בחלקתו. תיאום זה ניתן במשורה, בכדי להגיע ולע

 המסיק. בשאר הזמן מודר העותר מחלקתו.

מעט הליכים משפטיים העוסקים באי חוקיות  ללאהיה מושא  "חוות גלעד" יוער, כי ברבות השנים מאחז .15

"ש, באר, ]פורסם עזת אסעד רשיד צואן נ' שר הביטחון 1486/12בג"ץ הבינוי המצוי בסביבתו )ראו למשל, 

 הוצאת ולאחר, במאחז חוקי בלתי לבינוי בנוגע העליון המשפט לבית עתירה הוגשה במסגרתו אשר[, 2014

ם( -ע"א )י, למשל ראו וכןידי הגורמים המעורבים בבנייתם;  על הוסרו המבנים, בעתירה תנאי על צו

 (.[2010]פורסם בנבו,  שראלמשה זר נ' מדינת י  09-3642

במקביל לכך, לאחר הקמת "חוות גלעד", נחסמה הדרך החקלאית ששימשה את בעלי האדמות באזור  .16

להגעה וכניסה לאדמותיהם עם משאיות וכלי עבודה כבדים )דוגמת טרקטורים(, למיטב ידיעת העותר על 

ולעשות שימוש בחלקה. הדרך ידי גורמים ישראלים הפועלים במקום, ולא התאפשר לעותר להמשיך 

 החקלאית נחסמה בתחילה בבלוקים של בטון, ולאחר מכן בשער.

בנוסף, מאז הקמת "חוות גלעד" החלו לסבול כל בעלי האדמות שבסביבת המאחז מהתנכלויות ותופעות  .17

אלימות מקרב חלק מדיירי המאחז, שהיו מקשים עליהם לעבוד באדמותיהם, גם בימים המתואמים 

ניתנו להם. על אף כל זאת, העותר היה ממשיך להגיע לחלקתו ומוסק את עצי הזית שבחלקה המעטים ש

 . 2018במועדים המתואמים שניתנו לו, וזאת עד לשנת 

נרצח תושב המאחז "חוות גלעד", רזיאל שבח ז"ל, בסמוך למאחז. זמן קצר לאחר  2018בחודש ינואר  .18

החלקה שלו, של סלילת דרך שמגיעה עד החלקה  מכן, ראה העותר כי החלו להתבצע עבודות בקרבת

, וכי הוצב בה בתוך חלקתו הפרטיתוהצבת עמודי חשמל לאורכה. בהמשך, ראה כי עבודות מתבצעות 

קרוואן גדול, שאליו התווספו עם הזמן עוד ועוד מבנים ורכיבי בינוי שונים. זאת, ללא היתר וללא הסכמת 

 קי. העותר, תוך הסגת גבול ובאופן בלתי חו

הגיש העותר תלונה במשטרה בגין הפלישה והעבודות שמתבצעות בחלקתו. במעמד  2018בחודש אפריל  .19

נכנסו למקום,  שגורמים ישראלים מקרב ההתיישבות באזורלעותר כי ידוע לו  מסרזה, חוקר המשטרה 

ות אותם הרצח של תושב חוות גלעד, ואף כי יש הוראה של מפקד האזור לפנ עקבותוכי הם עשו זאת ב

גורמים ישראלים שונים מקרב ההתיישבות בחרו לקחת אם כן, לרוע מזלו של העותר, וכך אמור לקרות. 

. פינוי של מפרי החוק הללו, את החוק לידיהם ולנקום את רצח חברם, על ידי גזל אדמתו של העותר

 לעותר בעת הגשת התלונה(.  חרף הנמסרמיותר לציין, לא בוצע עד עצם היום הזה )

 .5נספח מצ"ב ומסומן כ 9.4.2018העתק אישור בדבר הגשת תלונה מיום 
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נחסמה בפועל יכולת  2018לאור הפלישה לחלקתו ועבודות הבינוי שלהם בחלקה, החל מתחילת שנת  .20

פנה העותר,  מספר פעמיםהעותר להיכנס לחלקתו, אף במועדים המתואמים בעונת המסיק. יתרה מכך, 

ים באזור, באמצעות מועצת הכפר תל, בבקשה מיוחדת לקבל תיאום כדי ביחד עם בעלי אדמות נוספ

 להיכנס לאדמתו עם מודד ולבצע מדידה של החלקה שלו. 

, ובהתאם העותר ובעלי מטעם המת"ק )מנהלת תיאום וקישור( הישראלי לצורך כך אף שניתן תיאום

התושבים הישראלים הם גורשו מהמקום על ידי  -האדמות האחרים הגיעו עם מודד לאדמותיהם

מלווים ברכז הביטחון השוטף של האזור אותם פולשים שבחלקת העותר, על ידי ובפרט , באזור הנוכחים

  )רבש"ץ(.  

, אשר אישרו שניתן תיאום לבעלי האדמות לצורך 2מטעם המשיב  בהמשך הגיעו נציגי המת"ק הישראלי

יידות אבנים לעבר הפלסטינים, ובהמשך לכך ם ישראלים לימדידה, והחלו המדידות, אולם אז החלו גורמ

. המדידות לא הושלמו. פיזרו את הנוכחות של העותר ותושבי הכפר מהמקוםהגיעו כוחות צבא אשר 

 אירוע דומה חזר מספר פעמים, אף לאחר שניתן תיאום לצורך ביצוע מדידות. 

  .6נספח ומסומנים כ, מצ"ב ותרגומה לעברית, 9.4.2018העתק בקשת מועצת תל לתיאום מיום 

, כאשר בקשה נוספת שהוגשה 2021הפעם האחרונה שהיה העותר בקרבת חלקתו הייתה בספטמבר  .21

, והעותר ובעלי אדמות נוספים נכנסו לאזור החלקות הפרטיות, ואושרה התקבלהלתיאום לצורך מדידות 

תושבים ישראלים , ועם מספר מודדים. גם אז החל יידוי אבנים על ידי בליווי נציג של המת"ק הישראלי

 הנוכחים. ארוע בעקבותיו הגיעו נציגי הצבא והורו על פיזור של במקום, שנכחו 

משראה העותר שלא נעשה דבר על אף תלונתו במשטרה, וכי למרות שנאמר לו שיש הוראה לפנות את  .22

תו הולכת ומתרחבת, כך שקיימים בה מספר רב של מבנים שטח, הבנייה הבלתי חוקית בחלקל הפולשים

 2באמצעות משרד הח"מ למשיב מס' זה בלתי חוקיים מסוגים שונים ועל פני שטח נרחב מאדמתו, פנה 

 בדרישה לפנות את כלל הבינוי הבלתי חוקי שעל אדמתו הפרטית, כפי שיפורט במסגרת מיצוי ההליכים.

רט, והבנייה הבלתי חוקית בחלקתו המשיכה להתרחב בעקביות, לכדי פניות העותר לא הועילו, כפי שיפו .23

 ., אשר הוקם על אדמתו הפרטית, בניגוד לדין"חוות גלעד"ן למאחז האם יויומאחז חדש, מעין מאחז ל

את התפתחות הבנייה בתחום חלקת העותר ניתן לראות באופן ברור בבחינת צילומי אוויר מהשנים  .24

מבנים בחלקת העותר, וכן שתי  9-ניתן לראות כי קיימים כ 2018משנת יר האחרונות. כך, בצילום אוו

אלה לא היו  שכל, ניתן לראות 2017דרכי עפר שנסללו, לצד שטח שיושר )בהשוואה לצילום האוויר משנת 

-ניתן לראות יישור נוסף של שטח נרחב ביותר בחלקה וכ 2019משנת קיימים קודם לכן(. בצילום האוויר 

ניתן לראות במקום דרך עפר נוספת שנסללה, סלילת כביש על דרך  2020משנת בצילום האוויר  מבנים. 12

העפר שהייתה ואף מעגל תנועה שהוקם, גינת משחקים, ומספר מבנים נוספים המתפרשים על פני שטח 

, ניתן לראות 2021משנת נרחב יותר, לרבות מבנה גדול במיוחד. בצילום האוויר העדכני ביותר שברשותנו, 

כי התווספו מבנים, כי שטחים נוספים בחלקת העותר יושרו והוכשרו, ואף כי הבנייה הבלתי חוקית 

לתוך אדמה פרטית פלסטינית סמוכה )כעולה מניתוח השכבות  -התפתחה גם מעבר לחלקת העותר

 ונסללה דרך.  מבנים, יושר שטח גדול 5-לפיהן מדובר בקרקע פרטית(, שבה הוקמו כ -בצילומי האוויר

המצוי בשליטה  Bלתוך שטח  Cיצוין כי הבינוי הבלתי חוקי המצוי בחלקת העותר, אף "גלש" משטח 

, (9להלן כנספח )ראו בצילום האוויר המצורף  2אזרחית של הרשות הפלסטינית ולא של המשיב מס' 

 –מצד ישראלים מבחינה בטחונית, לרבות האכיפה של פעולות לא חוקיות  1אולם סמכויות המשיב 

 . קיימת גם קיימת
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 .ה7-א7נספח של אזור חלקת העותר מצ"ב ומסומנים כ 2021-2017צילומי אוויר משנים 

לעיל( ניתן להבחין גם בדרך הבלתי חוקית שאותה  4האוויר של סביבת החלקה )נספח  םכמו כן, בצילו .25

ין המאחז החדש שהוקם על ראה העותר בתחילה, שנסללה ומחברת למעשה בין מאחז "חוות גלעד" לב

גם היא  -חלקת העותר )הדרך עצמה היא מחוץ לחלקת העותר כאמור, אך בהתאם לניתוח צילומי האוויר

מצויה על קרקע פרטית(. כאמור, לאורכה של דרך זו, נפרשו גם עמודי חשמל, וככל הנראה משם מגיע 

 חלקת העותר.  המצוי על חשמל למאחז החדש 

ולא מבצעים ם שותקים למראה הפעילות העבריינית הענפה שמתבצעת לנגד עיניהם אם כן, בעוד המשיבי .26

, הבנייה הבלתי חוקית באדמת העותר אינה שוקטת על שמריה, והיא כל אכיפה אפקטיבית בשטח

 . שנים וחצי ארבעמעל מתרחבת ומשתוללת באין מפריע. וכך, מזה 

גם הן את היקפה של הבנייה הבלתי חוקית תמונות שתועדו בחלקת העותר בשנים האחרונות מראות  .27

בחלקה ואת התפתחותה לכדי קיומו של מאחז חדש של ממש. ניתן גם לראות את הדרך שמחברת את 

 המאחז החדש שבחלקת העותר למאחז "חוות גלעד", עם עמודי החשמל שהוצבו עליה.

 .8נספח ת כמצ"ב ומסומנו 2022וכן  2021, 2020תמונות של הנעשה בחלקת העותר בשנים 

העותר, אשר משקיף על חלקתו הגזולה מרחוק בחוסר אונים לנוכח אדישותם )לכל הפחות( של המשיבים  .28

האמונים על הנושא, מביט כיצד במאחז שהוקם על חלקתו מתגוררים ישראלים באופן קבוע, מצויים 

במספר,  30-ים, כמדי יום ביומו. להערכת העותר מצויים במקום עשרות ישראל במקום למיטב ידיעתו,

 כאשר מספרים אלה משתנים מעת לעת.

הנה כי כן, בעבריינות בוטה וגלויה, ותוך קביעת עובדות בשטח, מוקם לו מקום יישוב ישראלי חדש בגדה  .29

 : כל כולו טבול באי חוקיות והפרת דיןאשר  -על אדמתו הפרטית של תושב פלסטיני מוגןהמערבית 

יבת לצורך הקמת יישוב חדש בגדה המערבית, בהתאם להחלטת ( ללא החלטת ממשלה )אשר מתחי1)

 (; 2.8.1996מיום  150החלטת ממשלה מס'  -ממשלת ישראל

( ללא תכנית מפורטת תקפה ומכאן שללא היתרי בנייה כנדרש לאף אחד מהמבנים ורכיבי הבינוי 2)

שטח חקלאי, ומשכך  , לפיה השטח הוא בייעוד15S)התכנית היחידה החלה בשטח היא תכנית מנדטורית 

 הבינוי האמור הינו בניגוד לתכנית התקפה בשטח(; 

אינו צמוד דופן ליישוב קיים ואינו בקרבת יישוב כזה:  -( ללא כל רצף טריטוריאלי עם יישוב  קיים3)

נקודת ההתיישבות הישראלית הקרובה ביותר היא המאחז הבלתי מורשה "חוות גלעד", הנעדר סטטוס 

מטרים ממקבץ הבנייה שבחלקת העותר )ובמרחק נסיעה  600וי במרחק קו אווירי של חוקי בעצמו, שמצ

של כקילומטר(. ההתנחלות הקרובה ביותר היא קדומים, שמצויה במרחק קו אווירי של כמעט שני 

 קילומטרים; 

 של מועצה מקומית או אזורית כלשהי; מוגדר ( מחוץ לשטח שיפוט 4)

 הוא העותר. -ללא הסכמת המחזיק בזכויות בה –( על אדמה פלסטינית פרטית 5)

של אזור חלקת העותר שבה הוקם המאחז החדש, המראה את סטטוס הקרקע  2021צילום אוויר משנת 

 .  9כנספח שעליה נבנה המאחז בהתאם לאמור, מצ"ב ומסומן 

שון מאפיינים אלה הוכרו במסגרת "חוות דעת בנושא מאחזים בלתי מורשים" שחיברה עו"ד טליה ש .30

"(, כמאפייניהם של מאחזים בלתי דו"ח ששון, ואשר אומצה על ידי ממשלת ישראל )להלן: "2005בשנת 

מורשים. לפי דו"ח ששון, שלושת המאפיינים הראשונים משותפים לכלל המאחזים הבלתי מורשים 
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ילך(, ואילו וא 90-ולמעשה מגדירים אותם )לצד מאפיין רביעי ומובן מאליו בענייננו שהוא הקמה משנות ה

תחום שיפוט, ו/או אשר נבנו  בתוךישנם מאחזים בלתי מורשים בעלי שלושת מאפיינים אלה, אשר נבנו 

אי החוקיות מתבטאת בכל אחד ואחד  -כאמור -לדו"ח ששון(. בענייננו 91-94על קרקע פרטית )עמ'  שלא

ת של פלסטינים, על כך מהקריטריונים. החומרה היתרה מזדקרת ביחס למאחזים שנבנו על קרקע פרטי

 יפורט עוד להלן במסגרת הטיעון המשפטי.

מהבנייה הבלתי חוקית בחלקת  לחלקמהנתונים כפי שהתקבלו מטעם המנהל האזרחי, עולה כי ביחס  .31

העותר הוצאו צווי הריסה. יצוין כי המידע על צווי ההריסה שברשות העותר, המופיע על גבי צילום האוויר 

, ואין בידיו נתונים מאוחרים יותר בעניין צווי הריסה. מכל 2020, הוא נכון לאמצע שנת 2021של שנת 

וזאת היה ידוע לעותר  -2018ההריסה הוצאו עוד בשנת  מקום, מהמידע הקיים ניתן לראות כי חלק מצווי

ועל כך לא ידע  -2020מתשובות המנהל האזרחי לפניותיו, כפי שיפורט להלן. צווים אחרים הוצאו בשנת 

 העותר, ככל הנראה משום שהמשיבים הפסיקו להשיב לפניותיו בשלב מסוים. 

ביחס לבנייה בחלקת העותר מצ"ב  2020לשנת הכולל נתוני צווי הריסה נכון  2021צילום אוויר משנת 

 . 10נספח ומסומן כ

וגם בכך יש  -על אף שעברייני הבנייה הפרו גם את הצווים שהוצאו ולא פינו את המבנים מושאי הצווים .32

הצווים שהוצאו לא מומשו ונאכפו על ידי המשיבים, והמבנים לא פונו או  -חומרה יתרה בהתנהלותם

(, מתיעוד המבנים והנעשה 2021. זאת, כעולה מצילום האוויר )משנת ב ועד היוםנהרסו, גם בחלוף זמן ר

 . 2022(, וכן מתשובות המנהל האזרחי עצמו, כשניתנו, לרבות בינואר 2022גם בשנה זו ) -בחלקת העותר

 -כמו כן, מהמידע המופיע לעיל עולה גם כי יש בנייה בחלקה שביחס אליה לא הוצאו כלל צווים, כלומר .33

ננקטו כנגדה שום הליכי אכיפה. הנתונים העדכניים ביותר מצויים כמובן בידי המשיבים, אולם אי  לא

המענה העקבי מצדם בעניין זה בתכתובת שנוהלה עמם, כפי שיפורט בהמשך ביחס למיצוי ההליכים, 

 מדברים בעד עצמם.  -ובחירתם שלא לספק כל מידע אחר

ין, חופש תנועה, פרנסה וכבוד, המאחז החדש המוקם על חלקתו לצד הגזל והפגיעה בזכויות העותר לקני .34

משפיע על שגרת חייהם, קניינם, פרנסתם וזכויותיהם של תושבים פלסטינים נוספים, שאתרע מזלם 

הותקפו  ואדמותיהם נמצאות בקרבת המאחז החדש שעל חלקת העותר. כך, בעלי מקרקעין סמוכים,

שהגיעו מהמאחז החדש שהוקם בחלקתו, ונזקקו לאשפוז  יםגורמים ישראלעל ידי  בשנים האחרונות

מאחז החדש רועים את הכבשים שלהם באדמות הפרטיות המצויות תושביו של הבבית החולים. כמו כן, 

 במתחם ובסמיכות אליו, באופן הפוגע בצומח ובגידולים המצויים באדמות אלה.

אשר הייתה בידי משפחתו במשך עשרות המציאות האבסורדית, אם כן, היא שהעותר מורחק מאדמתו,  .35

החליטו  -בזמן שהעותר מורחק המשיבים. -שנים, ברוב ימות השנה וזאת מכוח החלטת הרשויות

ישראלים, עבריינים, לפלוש לאדמתו, לגזול אותה ולהקים לעצמם שם בית, באלימות ובאגרסיביות 

יכול רק להביט מרחוק בחלקתו נחרבת והמשיבים אינם עוצרים אותם מלעשות כן. העותר  -ובניגוד לחוק

ונגזלת לשימושם של זרים, ולא יכול לעשות דבר. התנהלותם של המשיבים אשר הרחיקו אותו מחלקתו, 

 ואשר אמונים על הגנה עליו ועל קניינו במצב זה ונמנעים מלפעול, היא שבמוקד עתירה זו.
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III – תופעת המאחזים בגדה המערבית והמחדל המתמשך של אי אכיפת החוק כנגד בנייה בלתי חוקית 

באכיפת החוק בכל הנוגע לבנייה בלתי חוקית של  ,כשל מתמשך, שקשה מאוד שלא לראותו כמכוון .36

ישראלים בגדה המערבית, הוא הכר שעל בסיסו קם, מתפתח ומשגשג המפעל העברייני של הקמת 

 המערבית. מאחזים בגדה 

הצביע דו"ח ששון, שעסק כאמור ב"מאחזים בלתי מורשים", על תופעה של היעדר פיקוח  2005כבר בשנת  .37

הולם על הבנייה הבלתי חוקית בשטחים, ועל אי ביצועם הכרוני של צווי הריסה שמוצאים למבנים בלתי 

לאותה עת נודע (. לפי הדו"ח, נכון 216-224כאחד מהיבטיו )ר' עמ'  -חוקיים שנבנו על ידי ישראלים 

 צווי הריסה כאמור שהינם תלויים ועומדים במשך שנים ארוכות.  אלפילמחברת הדו"ח על 

הדו"ח קשר בין אי אכיפת החוק ביחס להפרות הדין הכרוכות בהקמת מאחזים, לרבות בנייה בלתי  .38

יכים מנהליים חוקית על ידי ישראלים, הן במישור הפלילי והן במישור הרלוונטי לענייננו של נקיטה בהל

תיאור בין היתר, נכתב בו כי " (.252-258)כגון ביצוע צווי הריסה(, לבין תופעת המאחזים וגידולה )ראו עמ' 

הדברים בחוות דעת זו בכל הנוגע למאחזים הבלתי מורשים בשטחים לא היה יכול להתרחש, לפחות לא 

 ."הבאותה עוצמה, אילו הייתה אכיפת חוק אפקטיבית בשטחים בהקשר ז

, בחלק שכותרתו "אזור יהודה 2016ב של מבקר המדינה משנת 66דו"ח שנתי  -בדו"ח עדכני יותר  .39

דו"ח מבקר המדינה פעילות יחידת הפיקוח והאכיפה והיבטים בהסדרת מקרקעין" )להלן: " –והשומרון 

מקרי בנייה  221, 2008-2013"(, נכתב, בין היתר, כי לפי נתוני מערכת המנהל האזרחי בנוגע לשנים 2016

. למקרים אלה הוצאו על אדמות פרטיותהיו ממוקמים  ישראליתבב"ח(  -בלתי חוקית )מכונה בקיצור

צווי הריסה, ולפי רישומי המערכת לא הייתה מניעה להריסתם שכן לא הוגשו בעניינם עתירות או בקשות 

 , הם טרם נהרסו. 2014להסדרת הבנייה. למרות זאת, נכון לחודש מרץ 

 שר האמור נכתב בדו"ח מבקר המדינה כך:בהק .40

ח הנמצאים "משרד מבקר המדינה מעיר למנהא"ז, כי הוא אינו הורס חלק ממקרי הבב"

בסדר עדיפויות גבוה להריסה. זאת, בניגוד למדיניות האכיפה המוצהרת, שאותה אישרו 

ידה גם הרמות הממונות, ובלי שנערך על כך דיון אצל הגורמים המוסמכים. המנהא"ז והיח

ח "אינם מקיימים בקרה נאותה על קידום רישומם במערכת הממוחשבת של מקרי הבב

הנמצאים בסדר עדיפויות גבוה לאכיפה למעמד המאפשר את הריסתם, ועל העיכובים 

ח הנמצאים בסדר עדיפות גבוה "במימוש הריסות. במצב דברים זה, אפילו חלק ממקרי הבב

 (90." )עמ' שנים להריסה אינם מטופלים, לעתים במשך

 .11נספח מצ"ב ומסומן כ 2016החלק הרלוונטי בדו"ח מבקר המדינה 

נתונים עדכניים השופכים אור נוסף על אכיפה כנגד בנייה בלתי חוקית ישראלית בגדה המערבית ניתן  .41

. כך, 13.4.2022למצוא בתשובת שר הביטחון, בני גנץ, לשאילתה של חברת הכנסת גבי לסקי, מיום 

בניגוד לחוק וללא היתרי בנייה בין חס שר הביטחון לתפיסה של מבנים יבילים שהונחו בשטח בהתיי

במגזר  736-תפיסות כאמור במגזר הפלסטיני, ורק כ 3,201-מסר השר שבוצעו כ -2021-2017השנים 

( צו בדבר סילוק מבנים חדשים )יהודה והשומרוןה -הישראלי. כמו כן, ביחס לשימוש בכלי אכיפתי נוסף

הוראות סילוק מבנה מכוח  285מסר שר הביטחון כי במגזר הפלסטיני נמסרו  -2018-(, תשע"ח1797)מס' 

הוראות לסילוק מבנה, ומתוכן מומשו רק  84, ואילו במגזר הישראלי נמסרו רק 200הצו, שמתוכן מומשו 

25 . 
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ביחס תן לראות כי (, ני84לעומת  285כך, מעבר לפער בשני ה"מגזרים" במספר ההליכים שנפתחו ) .42

 30%-מהמקרים, ואילו ביחס לישראלים מומשה האכיפה רק בכ 70%-לפלסטינים מומשה האכיפה בכ

כל זאת מתרחש, עת לא ניתן להשוות בכלל בין כמות תכניות המתאר והיתרי הבנייה שאושרו . מהמקרים

 ןעדריערבית, אל מול השל הגדה המ Cוהוצאו על ידי המשיבים לטובת ישראלים ויישוביהם ברחבי שטח 

    המוחלט של תכניות מתאר והקימוץ בהוצאת היתרי בנייה על ידי המשיבים לטובת הפלסטינים.

 .12נספח מצ"ב ומסומן כ 13.4.2022העתק תשובת שר הביטחון מיום 

נתונים אלה ביחס לאכיפה כנגד בנייה בלתי חוקית של ישראלים בגדה המערבית, מספרים במידה רבה  .43

 סיפור היווצרותם של מאחזים, לרבות על קרקעות פלסטיניות פרטיות.את 

לצד הפגיעה הישירה והברורה שגורם מאחז המוקם על קרקע פרטית לבעל הקרקע ולמשפחתו, ההשלכות  .44

הקשות של קיומו והתבססותו של מאחז משתרעות מעבר לכך, ונוגעות בכל התושבים ובעלי האדמות 

הגבלות על חופש התנועה בסביבת המאחז; הגבלות גישה לקרקעות הפלסטינים שבסביבת המאחז: 

חקלאיות בקרבתו ופגיעה בקניין ובפרנסה כתוצאה מכך; פגיעה בקניין כתוצאה מגזל או השחתה של 

  גידולים בקרבת המאחז; תחושת איום וחוסר ביטחון; לעיתים קרובות אלימות של ממש. 

עידוד  ,ה בשלטון החוק, בכבוד לחוק ולגורמי אכיפת החוקהפגיעה העמוק עוד לפני שהוזכרהכל זאת,  .45

תרבות אשר בוודאי מחלחלת עמוק ואין כל מניעה  -העבריינות ותרבות ה"איש הישר בעיניו יעשה"

 שתתבטא בהמשך בהיבטים נוספים, וביסוס תחושת העליונות הגזעית היהודית, המסוכנת וההרסנית. 

אזור האחראים על צרכי וזכויות נתיניהם ב יקים בסמכויותכמי שמחזמצב זה מחייב את המשיבים,  .46

הפלסטינים, ומתוקף חובותיהם בדין, כפי שיידון להלן, לבצע במקרים של התבססות מאחז בלתי חוקי 

אכיפה מהירה, יעילה ורצינית, שתגדע את העוול כבר בתחילתו ולא תאפשר על אדמה פלסטינית פרטית 

. לא בכדי אף המשיבים עצמם הציבו ית, המונית מתמשכת ופושעתלו להתפתח לכדי פגיעה קולוסאל

בנייה מסוג זה בראש סדרי העדיפויות המוצהרים שלהם, כפי שיפורט בהמשך. אולם, הצהרות לחוד, 

ומעשים לחוד, כעולה מהמצב בחלקת העותר וכמשתקף גם ביחסם של המשיבים לפניותיו של העותר, 

 כפי שיפורט להלן. 

 

VI – מיצוי הליכים 

. 9.4.2018עבודות המתבצעות בחלקה, הגיש תלונה במשטרה ביום בהעותר  שהבחיןכאמור, לאחר  .47

משנמסר לו, כאמור, כי יש החלטה לפנות את המתנחלים מחלקתו הפרטית, סבר העותר לתומו, 

 כי הנושא יטופל.  ובתמימותו,

שהמבנים לא פונו והבנייה הבלתי חוקית המשיכה להתרחב בחלקתו, ביקש העותר לפנות אל המשיב מ .48

 שאחראי לביצוע אכיפה כנגד בנייה בלתי חוקית, באמצעות משרד הח"מ.  2מס' 

נשלחה מטעם העותר פנייה בדרישה לפינוי מבנים בלתי חוקיים שהוקמו בחלקתו, למשיב  26.3.2020ביום  .49

מנהל האזרחי, ולראש תחום תשתיות במנהל האזרחי. לפנייה צורפו העתקי נסח מס רכוש ראש ה -2מס' 

וצווי ירושה המעידים על זכויותיו של העותר בחלקה, צילום אוויר המתאר את מיקום החלקה, וכן תמונה 

של המבנים הקיימים בה. בפנייה התבקשו הגורמים להשיב האם הוצאו למבנים צווי הריסה ומתי 

 מתי בכוונתם להתחיל בהליכי אכיפה ביחס למבנים. -ו, ואם לא הוצאוייאכפ

  .13נספח מצ"ב ומסומנת כ 26.3.2020פניית העותר מיום 
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התקבל מענה ביניים מאת קצין פניות הציבור בלשכת ראש המנהל האזרחי, שבו התבקשה  7.5.2020ביום  .50

ודת ציון מדויקת יתאפשר לבחון את נקודת ציון מדויקת של חלקת העותר. נכתב כי ככל שתתקבל נק

 הפנייה לעומקה באופן יעיל ולהשיב לה.

 .14נספח מצ"ב ומסומן כ 7.5.2020מענה הביניים מנציג המנהל האזרחי מיום 

נשלחה התייחסות מטעם העותר ובה נמסרה נקודת הציון  10.5.2020ביום  שלושה ימים לאחר מכן, .51

 ום הבנייה הבלתי חוקית.המבוקשת וכן צילום אוויר המראה את מיק

 .15נספח מצ"ב ומסומנת כ 10.5.2020התייחסות העותר מיום 

התקבל מענה מאת קצין פניות הציבור וממונה חופש מידע  21.9.2020כחצי שנה לאחר הפניה, ביום  .52

נפתחו הליכי פיקוח ואכיפה ביחס  2018בלשכת ראש המנהל האזרחי, לפיו בדיקתם העלתה כי בשנת 

נים המצויים במקום, ובמסגרת זו נמסרו צווי הפסקת עבודה ובהמשך צווים סופיים לחמישה מב

להפסקת עבודה ולהריסה. עוד נכתב כי הרשויות יפעלו לאכיפת החוק "בהתאם לסדרי העדיפויות 

 ולמשאבים הנתונים בידיהן". 

 .16נספח מצ"ב ומסומן כ 21.9.2020מענה מנציג המנהל האזרחי מיום 

משליחת נקודת הציון שהתבקשה, ובו  מעל לארבעה חודשיםיש להתעכב על מענה זה, אשר התקבל  .53

. במענה זה למעשה 2018אישור לכך שהרשויות מודעות לבנייה הבלתי חוקית בחלקת העותר עוד משנת 

, ואשר 2018שהחלו עוד בשנת בדבר הליכי פיקוח ואכיפה  2020ספטמבר מעדכן המנהל האזרחי בחודש 

הובילו להוצאת צווי הריסה, אולם אלה לא מומשו לכדי פינוי או הריסה בפועל של המבנים הבלתי 

 , כעולה מהמענה. 2018חוקיים בחלוף זמן רב מאז פתיחתם בשנת 

עוד יש לציין בעניין המענה כי הנוסח בדבר אכיפת החוק "בהתאם לסדרי העדיפויות" )או דומיו( מוכר  .54

י בלתי חוקי על ידי מתנחלים ישראלים בגדה המערבית, ומשמעותו למעשה כי מאינספור מקרים של בינו

אין כל כוונה נראית לעין לממש את הצווים ולהוביל בפועל לפינוי המבנים הבלתי חוקיים מחלקת העותר. 

לכל הפחות, נדמה שהמשיבים אינם מוצאים עצמם מחויבים לספק לעותר כל צפי למימוש הצווים 

הבנייה המתפתחת על אדמתו שלו ולהשבת אדמתו וקניינו לרשותו, כך שיוכל לממש ולמעשה להפסקת 

את זכויותיו. אם נותר ספק ביחס לאמור, המשך השתלשלות הדברים והמצב בחלקת העותר עד לימינו 

מעידים בבירור כי זו אכן המשמעות בכל הנוגע לאכיפת הצווים  -מעל לשנה וחצי לאחר מענה זה -אנו

 שהוצאו.

, לאחר המתנה לעדכון בעניין מימוש צווי ההריסה וביצוע אכיפה בפועל, ומשזה לא התקבל בחלוף כך .55

ועדכן כי הבנייה  28.2.2021חמישה חודשים מהמענה האחרון, פנה העותר לנציג המנהל האזרחי ביום 

ה הבלתי חוקית בחלקתו רק התרחבה כך שבמקום מצויים מבנים רבים יותר משתועדו והובאו בפניי

, בצירוף תמונות וצילומי אוויר המעידים על כך. בפרט, ציין העותר כי מצויים 26.3.2020הראשונה מיום 

בחלקה מעל לחמישה מבנים. בהתאם לכך, ביחס לצווי ההריסה שהוצאו ביחס לחמישה מבנים לפי 

ם; וביחס התבקש עדכון מתי בכוונת הרשויות לממשם וכן קבלת העתק הצווי -21.9.2020המענה מיום 

מתי  -התבקש עדכון האם הוצאו צווים רלוונטיים לגביהם, ואם לא -ליתר המבנים הקיימים בחלקה

 בכוונת הרשויות לנקוט בפעולות אכיפה כלפיהם. 

  .17כנספח מצ"ב ומסומנת  28.2.2021הפנייה הנוספת של העותר מיום 



 11 

, בחלוף מעל 6.6.2021תה(, ביום משלא התקבל כל מענה לפנייה האחרונה )למעט מספר אסמכתא לקבל .56

לשלושה חודשים, נשלחה פניית תזכורת מטעם העותר שבמסגרתה התבקש לדעת היכן עומד הטיפול 

 בפנייה האחרונה ואת ההתייחסות שהתבקשה בה.

 . 18כנספח מצ"ב ומסומנת  6.6.2021פניית התזכורת של העותר מיום 

לנכון להשיב ולהתייחס בצורה כלשהי לפנייה,  2' גם לאחר שליחת התזכורת לא מצא נציג המשיב מס .57

פנה העותר בתזכורת שנייה וביקש שוב לקבל את התייחסותם לפנייה מיום  25.8.2021ומשכך ביום 

-בדבר התרחבות הבנייה הבלתי חוקית בחלקה, על כל המבוקש בה. בפנייה זו הובהר כי באי 28.2.2021

המנהל האזרחי לחובותיו הן מכוח המשפט המנהלי והחוק  מענה לפניות העותר בעניין שבנדון, חוטא

 , והן מכוח המשפט הבינלאומי ההומניטרי. 1958-לתיקון סדרי המינהל )החלטות והנמקות(, תשי"ט

 .19נספח מצ"ב ומסומנת כ 25.8.2021פניית התזכורת השנייה של העותר מיום 

והעותר זכה להתעלמות מוחלטת  לאחר שלא התקבל כל מענה אף לאחר שליחת התזכורת השנייה, .58

מהגורמים היחידים שבכוחם ובסמכותם להגן על קניינו הפרטי וזכויותיו, בחלוף שלושה וחצי חודשים 

ואל היועץ המשפטי לאיו"ש  2נוספים נשלחה תזכורת שלישית במספר מטעם העותר אל המשיב מס' 

שך הבנייה הבלתי חוקית בחלקת )שהיה מכותב גם לפניות ולתזכורות הקודמות(, שבה דווח על המ

 העותר, כפי שעולה מתמונה ומצילום אוויר עדכניים שצורפו לפנייה. 

מטעם העותר בנושא, וכי ההתעלמות מפניותיו  בפנייה חמישיתבפנייה זו הודגש כי מדובר למעשה 

כיפה במשפט המנהלי. כמו כן, הודגש כי היעדרה של כל א 2כשלעצמה מהווה הפרה של חובות המשיב 

בפועל כנגד הבינוי הבלתי חוקי, מהווה הפרה של חובות הרשויות באזור וביחס לתושביו המוגנים, חורגת 

מכל מתחם של סבירות ואף סותרת את התחייבויותיהן בדבר סדרי העדיפויות באכיפת דיני התכנון 

 והבנייה.

מיום  בפנייהקשה התב כפי שזו המנהל האזרחי תתקבל התייחסותלפיכך, נדרש בשם העותר כי  .59

והן ביחס לטיפול ביתר  2018בשנת  הן ביחס למימוש הליכי הפיקוח והאכיפה שנפתחו לכאורה ,28.2.2021

בחלקה. בנוסף, בחלוף זמן כה רב, נדרש כי תתבצע אכיפה בפועל ויפונה המבנים הבלתי חוקיים הקיימים 

 כלל הבינוי הבלתי חוקי בחלקה בהקדם.

  .20נספח מצ"ב ומסומנת כ 13.12.2021של העותר מיום  פניית התזכורת השלישית

נשלחה "התייחסות" המנהל האזרחי, באמצעות קצין פניות הציבור וממונה חופש מידע  25.1.2022ביום  .60

וכמעט שלא נענתה,  28.2.2021מהפנייה מיום  בחלוף כמעט שנה )!(בלשכת ראש המנהל האזרחי. 

שנים לאחר שהוגשה  4בעניין הנעשה בחלקתו, וכמעט  2שיב מפניית העותר הראשונה אל המ  שנתיים

על ידו, כאשר כל אותו זמן הולך ונבנה באדמתו הפרטית מאחז בלתי חוקי על ידי  ההתלונה במשטר

כל שהיה למנהל האזרחי להשיב בהתייחסותו הוא כי: הפנייה הועברה לטיפול הגורמים  –עבריינים 

הליכי פיקוח ואכיפה בהתאם לנהלים, ומימוש האכיפה יקבע  במידת הצורך, ינקטוהרלוונטיים, ו"

 ."בהתאם לסדר העדיפויות ובכפוף לשיקולים המבצעיים

)על המענה מופיע התאריך  21נספח מצ"ב ומסומן כ 25.1.2022מענה נציג המנהל האזרחי מיום 

 (.25.1.2022, אולם הוא נשלח לח"מ ביום 12.1.2022

ות" המוכר לנו היטב, כמצוין לעיל, לאחר שהוא כבר הופיע בתשובת נציג הנה מופיע שוב "סדר העדיפוי .61

לפני יותר משנה. יתרה מכך, יובהר כבר עתה, כי מ"התייחסות" המנהל  -21.9.2020המנהל האזרחי מיום 

להפעיל סמכויותיו ולנקוט בהליכי פיקוח  2האזרחי האמורה לא ניתן כלל לדעת אם בכלל מתכוון המשיב 
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שהם כנגד הבינוי הבלתי חוקי בחלקת העותר או אם לאו )"במידת הצורך"...(, ובוודאי שלא ואכיפה כל

 ברור אילו צעדי אכיפה יינקטו, מתי והאם ימומשו בפועל ומתי.

נבנה מקום יישוב בלתי חוקי של ישראלים על ובמשך ארבע וחצי שנים כך, לאחר כל הפניות  .62

ית, תוך עשיית דין עצמי, קביעת עובדות בשטח, ורמיסת אדמתו הפרטית של העותר, בהשתלטות עבריינ

זכויותיו של העותר; ואילו המשיבים, האחראים הבלעדיים על השלטת החוק והסדר וכן על הגנת 

התושבים המוגנים, אשר מודעים לכך, ממאנים להשיב, ממאנים לספק כל מידע בדבר הפעלת סמכויות 

 די לאכוף את החוק ולעצור את הפגיעה בעותר.  ממאנים לפעול בשטח בכ -כלשהן, ומעל הכל

 ן, ומתוך ציפייה כי אולי במתן מענה זה יינתהאזרחי גם לאחר קבלת תשובתם האחרונה של נציגי המנהל .63

 יה, המתין העותר בסבלנות, חושק שיניו, לאכיפה. זו בוששה ועודנה מבוששת לבוא. ימזור ומענה לפנ

 מכאן עתירה זו. .64

 

המשפטיג. מסגרת הטיעון   
 

I –  המסגרת הנורמטיבית המשפטית החלה על המשיבים 

 המשפט הבינלאומי ההומניטריא. 

, מערכת הדינים שחלה בשטח היא זו של דיני 1967מאז כיבוש כוחות צה"ל את הגדה המערבית בשנת  .65

(, כפי שגם התקבל בפסיקת בית המשפט Belligerent Occupationדיני התפיסה הלוחמתית ) -הכיבוש

ראש מועצת הכפר עין  2055/17)ראו, למשל, בג"ץ  רשויות מדינת ישראלהעקבית של  ןהעליון וכן בעמדת

 "((.בג"ץ חוק ההסדרה( )להלן: "9.6.2020פורסם בנבו, ) יברוד ואח' נ' הכנסת ואח'

דיני התפיסה הלוחמתית מעוגנים בעיקר באמנת האג בדבר דיניה ומנהגיה של המלחמה ביבשה משנת  .66

"(, באמנת ג'נבה הרביעית בדבר הגנה על אזרחים בעת תקנות האגוהתקנות הנספחות לה )להלן: " 1907

"(, בהוראות המנהגיות הקבועות בפרוטוקולים אמנת ג'נבה הרביעית)להלן: " 1949מלחמה משנת 

)ראו, למשל, בג"ץ  ובעקרונות הכלליים של המשפט הבינלאומי 1977הנלווים לאמנות ג'נבה משנת 

ראש מועצת הכפר דיר סאמט, מוחמד עבד מחמוד אלחרוב נ' מפקד כוחות צה"ל בגדה  9/06396

  "(. עניין דיר סאמט( )להלן: "22.10.2009)פורסם בנבו,  10, פס' המערבית

, הוא העומד בראש הממשל 1 מס' "(, המשיבהמפקד הצבאימפקד כוחות צה"ל בגדה המערבית )להלן: " .67

 ףוכפו 1הסמכת המשיב פועל בשטח זה מכוח  2המשיב מס' הצבאי שהוקם בשטח עם כיבושו, כאשר 

לאותן הגבלות. חרף שליטתו האפקטיבית של המפקד הצבאי בשטח, הוא אינו הריבון בשטח וסמכויות 

הצבאי שולט אפקטיבית  כלל רשויות הכוח הכובש הפועלות בשטח הן זמניות, וחלות ככל שהממשל

לפסק  2-3, בפס' בג"ץ חוק ההסדרהעל זה משליך על סמכויות הכובש והפעלתן )ראו גם -בשטח. עקרון

 .דינה של הנשיאה חיות(

. תקנה זו היא שקובעת את לתקנות האג 43הכלל העליון של דיני התפיסה הלוחמתית מצוי בתקנה  .68

על ליחסים בין השלטון הצבאי לאזרח -ומהווה כלל המסגרת הכללית לפעילות כוח כובש בשטח כבוש,

של השטח הכבוש )התקנה אף כונתה בספרות "חוקה בזעיר אנפין" של הכיבוש, ראו לעניין זה: בג"ץ 

 ((. 1983) 197( 2, פד"י לז)אבו עיטה נ' מפקד כוחות צה"ל בגדה המערבית 69/81
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 בנוסחה המלא:  43להלן תקנה  .69

להחזיר  החוקי למעשה לידי הכובש, עליו לנקוט בכל האמצעים שביכולתו על מנתבעבור סמכות השלטון "

, תוך כיבוד החוקים שבתוקף בארץ, אלא אם כן ולהבטיח במידת האפשר את הסדר והחיים הציבוריים

 " ]ההדגשה הוספה[.קיימת מניעה מוחלטת לכך

הציבורי יר ולהבטיח את הסדר , ליבת חובתו של המפקד הצבאי בשטח הכבוש היא להחז43על פי תקנה  .70

יואב הס נ' מפקד  10356/02והביטחון באזור, ועליו לנקוט בכל האמצעים שברשותו לשם כך )ר' גם בג"ץ 

רשאד מוראר נ'  9593/04(; בג"ץ 4.3.2004לפסק הדין )פורסם בנבו,  8, פס' כוחות צה"ל בגדה המערבית

. "(עניין מוראר( )להלן: "26.6.2006דין )פורסם בנבו, לפסק ה 13, פס' מפקד כוחות צה"ל ביהודה ושומרון

הבטחת צרכי הביטחון של הכוח הכובש בהתאם לפסיקת בית המשפט העליון, סמכות זו כוללת הן את 

ג'מעית אסכאן אלמעלמון  393/82)בג"ץ  עצמו והן את הבטחת צרכי האוכלוסייה המקומית הכבושה

 797, 785( 4, פד לז)כוחות צה"ל באזור יהודה ושומרון אלתעאוניה אלמחדודה אלמסאוליה נ' מפקד

(1983 .)) 

שיקוליו של המפקד הצבאי בהפעלת סמכויותיו השלטוניות בשטח תחומים על ידי שני הקטבים הנזכרים  .71

אשר מהווים אנשים מוגנים, כהגדרתם באמנת ג'נבה  -לעיל: ביטחון הכוח הכובש וטובת הנכבשים

ראש מועצת ענאתא ואח' נ' מפקד כוחות  3240/15ראו, למשל, בג"ץ  -סיקההרביעית )וכפי שהתקבל בפ

הדבר נכון כמובן גם ביחס למי שהוסמכו על ידו ((. 7.1.2019פורסם בנבו, ואח' ) צה"ל בגדה המערבית

 . 2לפעול בגדה המערבית, לרבות המשיב 

שמירה על ומניטרי היא חובה ספציפית נוספת שמוטלת על הכוח הכובש מתוקף המשפט הבינלאומי הה .72

לתקנות האג, על הכובש לכבד קניין פרטי  64. כך, לפי תקנה הרכוש והקניין של התושבים המוגנים

 ואסור לו להחרימו ]ההדגשות הוספו[: 

Art. 46. Family honour and rights, the lives of persons, and private property, as well as religious 

convictions and practice, must be respected. 

Private property cannot be confiscated. 

על בסיס תקנה זו חזר וקבע בית המשפט העליון כי המפקד הצבאי מחויב להגן על קניין התושבים  .73

חובה לבצע פעולות הפלסטינים וכי הגנה זו כוללת הן חובה להימנע מפעולות הפוגעות בקניינם והן 

לפסק דינה של  40, פס' בג"ץ חוק ההסדרה)ראו, למשל,  שקניינם לא יפגע על ידי אחריםהמבטיחות 

 הנשיאה חיות(.

שהוא אסור, אלא אם  -לתקנות האג, אמנת ג'נבה הרביעית מתייחסת להרס קניין פרטי 46נוסף לתקנה  .74

 הדבר הכרחי לחלוטין לצורך צבאי:

Art. 53. Any destruction by the Occupying Power of real or personal property belonging individually or 

collectively to private persons, or to the State, or to other public authorities, or to social or 

cooperative organizations, is prohibited, except where such destruction is rendered absolutely 

necessary by military operations. 

הצלב האדום הבינלאומי, שפרסם מחקר מקיף בדבר כללים מנהגיים במשפט הבינלאומי אוגדן לפי  .75

 ההומניטרי, קיים איסור מנהגי להרוס או לתפוס רכוש של האויב, אלא לצורך צבאי הכרחי:
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Rule 50. The destruction or seizure of the property of an adversary is prohibited, unless required by 

imperative military necessity. 

החובה המנהגית היא לכבד רכוש פרטי  -כמו כן, לפי אותו מחקר, בפרט לגבי רכוש פרטי בשטח כבוש .76

 ולהימנע מהחרמתו, אלא אם הריסתו או תפיסתו נדרשת לצורך צבאי הכרחי: 

Rule 51. In occupied territory: 

[…] 

(c) private property must be respected and may not be confiscated;  

except where destruction or seizure of such property is required by imperative military necessity. 

, וגניםלאמנת ג'נבה הרביעית מחייב לכבד את זכויות התושבים המ 27בנוסף להגנות על קניין פרטי, סעיף  .77

 לרבות כבודם, להתייחס אליהם בצורה אנושית ולהגן עליהם מפני כל סוג של אלימות או איומים בה:

Art. 27. Protected persons are entitled, in all circumstances, to respect for their persons, their honour, 

their family rights, their religious convictions and practices, and their manners and customs. They 

shall at all times be humanely treated, and shall be protected especially against all acts of violence 

or threats thereof and against insults and public curiosity . […] 

 ]כל ההדגשות הוספו[.

 : בעניין דיר סאמטוכך קבע בית המשפט העליון  .78

באשר לזכויות האדם של האוכלוסייה המקומית, אין חולק כי על המפקד הצבאי לכבד, להגן ולאפשר "

את מימושן של מגוון זכויות האדם המוקנות לתושבים המקומיים, בכפיפות לצרכי ביטחון חיוניים )ראו, 

לתקנות האג. כן ראו העקרונות המנחים את פסיקתנו  46לאמנת ג'נבה הרביעית; תקנה  27למשל, סעיף 

 International Covenant on Civil andפי האמנה הבינלאומית בדבר זכויות אזרחיות ומדיניות )-על

Political Rights, 1966))(17." )פס' , להלן: האמנה לזכויות אזרחיות ומדיניות 

ן, המשפט הבינלאומי ההומניטרי, כפי שגם פורש על ידי בית המשפט העליון, מטיל על המשיבים אם כ .79

חובות אקטיביות לנקוט בפעולות כדי להגן על זכויותיהם של התושבים המוגנים, על קניינם הפרטי ועל 

התושבים כבוד האדם שלהם; וכן להבטיח את הסדר הציבורי והביטחון, בין היתר כדי להבטיח את צרכי 

 המוגנים.  

 הוראות הדין המקומיב. 

כידוע, המשפט, השיפוט והמנהל של מדינת ישראל לא הוחלו בגדה המערבית. במנשר בדבר סדרי שלטון  .80

, שהוציא המפקד הצבאי עם כיבוש הגדה המערבית, 1967-(, תשכ"ז2ומשפט )אזור הגדה המערבית( )מס' 

 נקבע כי: 

( יעמוד בתוקפו, עד 1967ביוני  7ום כ"ח באייר תשכ"ז )המשפט שהיה קיים באזור בי .2"

כמה שאין בו משום סתירה למנשר זה או לכל מנשר או צו, שיינתנו על ידי, ובשינויים 

 ."הנובעים מכינונו של שלטון צבא הגנה לישראל באזור

דינים כך, לצד דיני התפיסה הלוחמתית של המשפט הבינלאומי ובהתאם להם, חלים בגדה המערבית ה .81

שכוללים את הדין הירדני וכן דינים עות'מאניים ודינים מנדטוריים  -שחלו בה ערב כניסת כוחות צה"ל
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תחיקת המפקד הצבאי, חלה של המנדט הבריטי שהושארו בתוקף בשטח על ידי ירדן כריבון הקודם, וכן 

 שלעיתים ערכה שינויים בדין המקומי הקיים.

 1966לשנת  79כולל בעיקר את חוק תכנון ערים, כפרים ובניינים מס' , הדין המקומי הרלוונטי בענייננו .82

"(, וכן את הצו בדבר חוק תכנון ערים, כפרים ובניינים )יהודה והשומרון( חוק התכנון הירדני)להלן: "

, ואשר ערך תיקונים בחוק 1"( שהוציא המפקד הצבאי, המשיב 418צו )להלן: " 1971-(, תשל"א418)מס' 

 ני. התכנון הירד

דברי חקיקה אלה, לצד הקביעה שבנייה ללא היתר )אשר מוצא מכוח תכנית ובהתאם לה( מהווה עבירה  .83

(, קובעים הליך מנהלי של פיקוח ואכיפה כנגד 418ב לחוק התכנון הירדני כפי שתוקן בצו 37)סעיף  פלילית

( )ההליך 38-39)סעיפים בנייה ללא היתר, שבסופו על הרשויות המוסמכות לדאוג לסילוק הפרות הבנייה 

 1הוסמך על ידי המשיב מס'  2"(. כאמור, המשיב מס' נוהל בב"ח" או "נוהל בנייה בלתי חוקיתמכונה "

לנהל, בין היתר, את נושא הפיקוח והאכיפה של בנייה ללא היתר ושלא כדין, ותחתיו פועלות יחידת 

 מיישמות את נוהל בנייה בלתי חוקית.  הפיקוח, וועדת המשנה לפיקוח של מועצת התכנון העליונה, אשר

 

 הוראות ועקרונות המשפט המנהלי הישראליג. 

לצד הדינים שנסקרו לעיל, חלים על המפקד הצבאי ועל הרשויות הישראליות שפועלות תחתיו ומקיימות  .84

את הממשל הצבאי בשטח הכבוש גם עקרונות המשפט המנהלי הישראלי. כפי שהובהר בפסיקה, 

כי נושאי תפקיד ישראלים הפועלים בשטח הכבוש נושאים עמם חובה לנהוג, בנוסף המשמעות היא 

לדינים שנסקרו לעיל, גם על פי אמות המידה המתחייבות מעובדת היותם חלק מרשויות המנהל הישראלי 

536-, 529( 2, פ"ד מג)האגודה לזכויות האזרח בישראל נ' אלוף פיקוד המרכז 358/88)ראו לעניין זה בג"ץ 

537 (1989 .)) 

לפסק דינה של כב' הנשיאה א' חיות, כללים  5, בפסקה "חוק ההסדרהבג"ץ בפסק הדין כפי שנקבע ב .85

 אלה באים בנוסף על החובות מן הדין הבינלאומי והדין המקומי )הדגשה במקור(: 

הישראלי, הנוגעים  . מקור נוסף של דינים החלים באזור הוא עקרונות היסוד של המשפט המינהלי5"

לשימוש בסמכות שלטונית של עובד ציבור. בין היתר, מדובר בכללים של הגינות מהותית ודיונית ובכללי 

מידתיות המחייבים את המפקד הצבאי בפעולתו ]...[. תחולתם של עקרונות אלה אין בה משום החלה של 

תפקיד ישראלים הפועלים בשטח  המשפט הישראלי באזור ועל תושביו. משמעות החלתם היא כי נושאי

המתחייבות מעובדת היותם חלק מהרשות  הנוספותנושאים עמם חובה לנהוג על פי אמות המידה 

 ."המינהלית הישראלית

עקרונות אלה כוללים את כללי ההגינות המהותית והדיונית, כגון תום לב, הימנעות משקילת שיקולים  .86

, שקיפות ומתן זכות שימוע לפני פעולה שלטונית העשויה לפגוע זרים, איסור אפליה, איסור ניגוד עניינים

 בפרט, וכן את החובה לנהוג בסבירות.

לסיכום, המסגרת הנורמטיבית החלה בשטח הכבוש מורכבת מרבדים של מקורות נורמטיביים הכוללים  .87

מקומי את: כללי המשפט הבינלאומי הפומבי ובפרט דיני הכיבוש )דיני התפיסה הלוחמתית(; הדין ה

שהיה קיים בשטח ערב כניסת כוחות צה"ל אליו; תחיקת הביטחון של המפקד הצבאי; וכן עקרונות 

. התנהלות המשיבים ביחס לבינוי הבלתי חוקי הנרחב בקניינו הפרטי היסוד של המשפט המנהלי הישראלי

יבים כפי של המש םשל העותר תיבחן להלן לאור מקורות אלה, וכן לאור עמדותיהם והתחייבויותיה

 שהובאו בפני בית המשפט העליון ביחס ליישום מקורות אלה. 



 16 

II – הפרת המשיבים את חובתם להגן על קניינו של העותר 

הקמתם של מבנים בלתי חוקיים, בפרט כאשר אלה מוקמים על חלקת העותר, מהווה גזל של אדמתו  .88

רבות של מגורים בדרך קבע. היא הפרטית, לא כל שכן כאשר נעשה בהם שימוש על ידי גורמים זרים, ל

מונעת מהעותר לעבד את אדמתו, להפיק ממנה פירות ולהשתמש בה לצרכיו בכדי לממש את זכות הקניין 

שלו. היא גם מונעת את גישתו לאדמתו, ובכך פוגעת בחופש התנועה שלו באדמתו הפרטית. ניתן לשער 

הקרקע ובכך מהווים גם הרס של הקניין,  גם שביצוע העבודות באדמה והקמת המבנים עליה פגעו בטיב

 אך על הנזקים הללו לקרקע יוכל לעמוד העותר רק כאשר יתאפשר לו להיכנס לאדמתו.

פגיעה אנושה זו בקניינו של העותר מתבצעת כאשר המשיבים מודעים אליה לחלוטין, כבר בתחילת  .89

הוראה לפנות את המתנחלים כך על פי חוקר המשטרה שטען בפני העותר כי יש  -2018הבנייה בשנת 

ננקטו הליכי אכיפה ביחס לחמישה  2018לפיה כבר בשנת  2מהחלקה, כך על פי תשובות נציג המשיב 

. כמו כן, הם בוודאי 2018מבנים במקום, וכך על פי המידע בדבר צווי הריסה תלויים ועומדים משנת 

בשטח לא  -. על אף זאת2020מודעים להתרחבותה המתמדת החל מפניות העותר אליהם החל ממרץ 

במחדלם לבנייה הבלתי חוקית של הפולשים להתפתח  במודענעשה דבר מטעמם, תוך שהם מאפשרים 

 . עד כהשנים וחצי  ארבעולהתרחב בחלקה במשך 

אינם יכולים לשמש את המשיבים בתירוץ  –)ולא לכולה(  ביחס לחלק מהבנייהיובהר כי צווים שהוצאו  .90

כאשר אלה מוצאים ושוכבים כאבן שאין לה  -כי הם פועלים כנגד הבנייה ומגנים על קניינו של העותר

 הופכין, לא ממומשים במשך שנים, ומתשובותיהם אף עולה כי אין כל כוונה לממשם. 

והיא גדלה ומתעצמת ככל שחולף  הפגיעה הקניינית בעותר נגרמת מרגע שהתחילה הבנייה על אדמתו, .91

 הזמן והבנייה אינה מפונה, והעותר מודר מקניינו ואינו יכול ליהנות ממנו.

הנזכר לעיל, נדונו בין היתר פגיעות חוזרות ונשנות בגוף וברכוש של חקלאים פלסטינים על  מורארעניין ב .92

 ידי תושבים ישראלים. בעניין זה קבע בית המשפט העליון:

פק, כי על המשיבים לפעול בכל האמצעים העומדים לרשותם על מנת להגן על ביטחונם "אין אפוא ס

וכן עליהם לפעול על מנת להגן על של החקלאים הפלסטינים המגיעים לעבודה באדמותיהם 

הגם שאין בידו של בית משפט זה  .זכויותיהם הקנייניות של העותרים לבל תיפגענה שלא כדין

ות שיוקצה למשימות אלה ומה יהיו הפעולות המבצעיות שיינקטו, הרי לקבוע מה יהיה היקף הכוח

 מהחובות הבסיסיותההגנה על ביטחונם וקניינם של התושבים המקומיים היא  שבידינו לומר כי

  לפסק הדין. ההדגשות הוספו(  33)פס'  . " ביותר המוטלות על המפקד הצבאי בשטח

יסיות ביותר במשפט הבינלאומי ההומניטרי כשליטי בהתנהלותם מפרים המשיבים את חובותיהם הבס .93

על קניינו הפרטי בראש ובראשונה, וכן על חופש התנועה שלו.  -השטח הכבוש, להגן על זכויותיו של העותר

יתרה מכך, בחירתם של המשיבים להפסיק להשיב לפניות העותר משלב מסוים, וגם בתשובותיהם 

מהווה גם  –צפי לנקיטה בהליכי אכיפה כך שיושב אליו קניינו לא לספק לעותר כל התחייבות או  -הדלות

פגיעה עצמאית בכבוד האדם של העותר מצד המשיבים עצמם, וזאת בניגוד לחובותיהם לפי המשפט 

 הבינלאומי. 

יודגש, כפי שצוין לעיל, כי חובות המשיבים בעניין זה כוללות גם חובה "חיובית", אקטיבית, לביצוע  .94

 טיח את ההגנה על זכויות התושבים המוגנים. פעולות כדי להב
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לפסק דינה של הנשיאה חיות; הדגשות הוספו  40)פס' בג"ץ חוק ההסדרה כך חזר וקבע בית המשפט ב

 :על ידי הח"מ(

, חזר בית משפט זה ושנה כי המפקד הצבאי באזור מחויב להגן על קניינם 46"בהסתמך על תקנה 

בהיותם "תושבים מוגנים". הגנה זו, כך נקבע, נושאת עמה חובה כפולה:  –של התושבים הפלסטינים 

וחובה חיובית, לבצע פעולות חובה שלילית, להימנע מפעולות הפוגעות בקניינם של תושבים אלה; 

]...[ על משמעותה של חובה זו בהיבט האקטיבי עמד  המבטיחות כי קניינם לא יפגע על ידי אחרים

( )להלן: עניין חמאד( 25.12.2014חמאד נ' שר הביטחון ) 9949/08ר, בבג"ץ בית משפט זה, בין הית

 בקובעו: 

לפעול באופן "על המפקד הצבאי באזור יהודה ושומרון מוטלת החובה 

אקטיבי על מנת להגן על זכויות הקניין הפרטי של התושבים המוגנים, 

והשתלטות ובכלל זאת להגן עליהם מפני בנייה שלא כדין על אדמתם 

 (.""15)שם, בפסקה  עליה

כך נקבע על ידי בית המשפט הנכבד בעבר, גם לעניין הגנה על זכויות התושבים המוגנים ככלל, ולא רק  .95

 לאמנת ג'נבה הרביעית שהובא לעיל:  27בהקשר ההגנה על הקניין, בהתייחס לסעיף 

יו להימנע מפעולות אשר פי הכלל הבסיסי היא כפולה: ראשית, על-"חובתו של המפקד הצבאי על

פוגעות בתושבים המקומיים. זוהי חובתו ה"שלילית"; שנית, עליו לעשות פעולות הנדרשות כדין 

(." 2012[, בעמ' 23)גאסר ] המבטיחות כי התושבים המקומיים לא ייפגעו. זו חובתו ה"חיובית"

393-עמ'  ,385( 5נח) פ"ד ,רופאים לזכויות אדם ואח' נ' מפקד כוחות צה"ל בעזה 4764/04 ץבג")

 "((.בג"ץ רופאים לזכויות אדם( )להלן: "2004) 394

הדברים נאמרו בהקשר של לחימה ממש, ומכאן שהם תקפים  בג"ץ רופאים לזכויות אדםויובהר כי ב 

ביתר שאת במצב של כיבוש מתמשך, כאשר העמידה בחובת ההגנה האקטיבית על התושבים המקומיים 

 ד התגוננות מפני אויב לוחם. אינה נעשית במקביל ולצ

בפעולה הנדרשת של פינוי המבנים  לא נקטושנים וחצי התנהלות המשיבים, אשר במשך מעל לארבע  .96

בדבר כל כוונה שלהם  לא טרחו אפילו להשיב ולעדכן -והבנייה שמתבצעת בחלקת העותר, ויתרה מכך

בהליך הראשוני של הוצאת צווים  לנקוט בפעולה כלשהי כנגד הבנייה בפועל, ולגבי חלק מהמבנים אף

אינה עומדת בחובה זו המוטלת עליהם. המשיבים מועלים בחובתם שלא להישאר פאסיביים  –מתאימים

לנוכח הפגיעה הקשה והמתמשכת בקניין הפרטי של העותר, כמו גם הפגיעה הקשה בחופש התנועה שלו 

 בכל שטח החלקה שבבעלותו ובכבודו כאדם. 

כחלק מחובת ההגנה על קניין התושבים המוגנים, אמר בית המשפט העליון בפסק  בהקשר ביצוע אכיפה .97

 13, פס' ש.ע.ל. מפעלים חינוכיים נ' שר הביטחון -תנועת "שלום עכשיו" 7891/07הדין החלקי בבג"ץ 

 (:18.11.2013)פורסם בנבו, 

ר ההפרות "לא אחת צוין בפסיקה כי אכיפת החוק ביהודה ושומרון מקבלת משנה חשיבות כאש

( 1) דויקאת נ' ממשלת ישראל, פ"ד לד 390/79בג"ץ מביאות לפגיעה בזכויות קנייניות )ראו, למשל, 

(. כך הדבר, כאשר המבנים 16 נאבות, בפיסקה-(; פרשת אל1980)מ"מ הנשיא מ' לנדוי( ) 15-14, 1

נשוא ההפרה מצויים על קרקע פרטית. במוקד העתירה שלפנינו ישנם גם מבנים הבנויים על קרקע 
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פרטית. על כן, ככל שמדובר במבנים אלה, יש להתחשב גם בהיבט הקנייני, נוסף על השיקולים של 

 שלטון החוק."

ת העותר להיכנס אל אדמותיו רק לפעמיים בשנה, יתרה מכך, העובדה כי רשויות האזור הגבילו את יכול .98

בתיאום בלבד, כך שנמנע ממנו לשהות בחלקתו באופן רציף וכך אולי למנוע השתלטות ובנייה בלתי 

, כאשר הוא להגנה על קניינו של העותר מוגברתמטילה עליהן אחריות חוקית בה כמתואר בעתירה, 

 . תלאור החלטות אלה של הרשויועצמו מודר מאדמתו 

מחד גיסא, המשיבים מונעים מהעותר להיכנס לאדמתו באופן חופשי, ומאידך גיסא, מאפשרים  .99

בהתנהלותם ומחדליהם לגורמים אחרים, עבריינים מפרי חוק, להיכנס לאדמתו ולפגוע ולהשתלט על 

נסיבות אלה היו אמורות להוביל לפעולה מהירה במיוחד מצד המשיבים כנגד הבנייה קניינו הפרטי. 

 .בחלקת העותר, לאור חובותיהם ותפקידם כאחראים על ההגנה על קניין התושבים המוגנים

 

III – הפרת המשיבים את חובתם לשמור על הסדר הציבורי ולאכוף את החוק 

השתלטותם של גורמים ישראלים זרים על אדמת העותר ובנייה בה בניגוד לחוק ותוך הפרת צווים, מבלי  .100

מהווה הפרה של חובות המשיבים גם ביחס  –ה למעשה מצד המשיבים בעניין שננקטת פעולה כלשהי הלכ

 לתקנות האג שנדונה לעיל.  43לשמירת הסדר והביטחון באזור, הנגזרת בראש ובראשונה מתקנה 

 צוין על ידי בית המשפט העליון כי:הנזכר לעיל,  בעניין מוראר .101

לתקנות האג נקבעה חובתו וסמכותו של המפקד הצבאי לשמור על הסדר והביטחון  43"...בתקנה 

אין ספק, כי אחת מהחובות המרכזיות המוטלות על המפקד הצבאי באזור הנתון לשליטתו. 

העצני נ' מדינת ישראל,  61/80"ץ בג)ראו:  במסגרת זו היא החובה לשמור על כיבוד החוק באזור

 לפסק הדין. ההדגשה הוספה( 30)פס' (." 7דאהר, פיסקה -; פסק דין אבו597, 595( 3)פ"ד לד

לא ניתן לזהות כל מאמץ או פעולה  -בכל הנוגע להפרות החוק המתוארות בעתירה זו, באופן חוזר ונשנה .102

הגורמים  -מטעם הרשויות לשמור על כיבוד החוק ולהשבת הסדר על כנו, כנדרש. ההיפך הוא הנכון

מקרב המאחז, עושים בשטח כראות עיניהם במשך שנים רבות, בניגוד ובהתעלמות מוחלטת  הישראלים

ובלא וזאת בידיעה מלאה של הרשויות מהחוק, מהסדר הציבורי, מזכויות העותר ולמעשה מקיומו, 

 . שננקטת כל פעולת אכיפה כנגדם בשטח

. משולה למעשה לאי אכיפה במשך שנים, ללא השלמתם ומימושםפתיחה בהליכי אכיפה  –יש להדגיש  .103

בענייננו מוכח הדבר בבירור בשטח, ממרחק השנים: גם לאחר שנפתחו הליכי פיקוח ואכיפה עוד בשנת 

הדבר לא הוביל לפינוי המבנים מושאי הצווים, ואילו  -ואף הוצאו צווי הריסה ביחס למספר מבנים 2018

עובדה בביצוע העבירות ואף העמיקו אותן. העבריינים המשיכו לבנות עוד ועוד בחלקת העותר, המשיכו 

היא מעבירה מסר  -זו מעידה כי התנהלות זו מצד המשיבים נעדרת כל ממד של הרתעה ואף להיפך מכך

עובדה זו גם מעידה כי  של עידוד להמשך ביצוע העבירות ושל עליונות מפרי הדין הישראלים על החוק.

משמעות שיש להוצאת צווי הריסה שכאלה, ועל הבנתם הישראלים מפרי הדין יודעים היטב את היעדר ה

אין בצעדים אלה אלא כדי ליצור מראית עין של ביצוע אכיפה, בעוד שאין כל כוונה מצד הרשויות כי 

 . לממשם
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התנהלות זו של הרשויות חותרת תחת החובה להבטיח את שלטון החוק ואת שמירת הסדר הציבורי  .104

מניב לעצמו פירות מעבריינותו במשך זמן כה רב, ללא כל התערבות  והביטחון. כאשר החוטא יוצא נשכר,

מדוע שיחדל מעבריינותו? ומדוע שילמד מכך כי עליו  -מצד הרשויות וכאשר הדבר נעשה לנגד עיניהן

 להימנע מביצוע הפרות דומות בעתיד?

יסח זאת דו"ח ששון, בהתייחסו לאי מימושם של צווי הריסה שהוצאו לבנייה ישראלית באזור, נ .105

 בפשטות:

"יש להעיר כי עצם הוצאת צווי הריסה שאינם ממומשים תורמת כשלעצמה לאווירה של אי 

 (221)עמ' אכיפת חוק."  

כך, מעבר לפגיעה בעותר ובתחושת הביטחון שלו, יש בהתנהלות המשיבים בענייננו פגיעה קשה בשלטון  .106

ש ונפיץ, שבו נוכחים לצד התושבים החוק באזור, אשר השמירה עליו חשובה במיוחד בשטח כה רגי

המוגנים, תושבים שהם אזרחי המדינה הכובשת, שחלקם באופן מוצהר מנהלים מאבק על שליטה 

בקרקעות. השמירה על שלטון החוק והסדר הציבורי היא גם אינטרס ראשון במעלה של גורמי הרשויות 

ודד הישנות ההפרות ותקשה עליהם עליהן מופקדים המשיבים, אשר פגיעה בהרתעה מפני הפרת הדין תע

 עוד בביצוע תפקידם וחובותיהם על פי הדין הבינלאומי.

לאחר הוצאת צווי הפסקת עבודה  אףחומרה נוספת יש לייחס לכך שהבנייה הבלתי חוקית לא הוסרה  .107

 ואף העבריינים המשיכו בבנייה נוספת לאחר מכן. כפי שהכיר וצווי הריסה בעניינה ותוך הפרתם הבוטה,

)פורסם בנבו,  13, פס' סעיד זהדי מוחמד שחאדה נ' שר הביטחון 5023/08גם בית המשפט העליון בבג"ץ 

"(, במסגרת החלטתו לחייב את המדינה לממש צווי הריסה שהוצאו עניין שחאדה( )להלן: "8.2.2015

 למבנים בלתי חוקיים בגדה המערבית:

רטית, מצטרפים טעמים נוספים "לנימוק כבד המשקל הנוגע לעובדה שמדובר בקרקע פ

שעניינם השתלשלות האירועים שהובילה להשלמת בניית המבנים ולאכלוסם במקרה 

שלפנינו. כפי שתואר לעיל, השלמת הבנייה של המבנים נושא העתירה נעשתה תוך 

 הפרה של צווי ההפסקה וצווי ההריסה שהוצאו על ידי הרשויות."

על ידי המשיבים בהחלטותיהם בדבר אכיפת החוק ומטילים  גם דברים אלה צריכים להילקח בחשבון .108

 . חובה שהמשיבים מפרים בענייננו במשך שנים. מהירה ואפקטיביתלבצע אכיפה  חובה מוגברתעליהם 

ככל שחולף הזמן ואי החוקיות ניצבת על  גדלהבית המשפט העליון ציין בעבר כי הפגיעה בשלטון החוק  .109

)פורסם בנבו,  15, פס' נאבות נ' שר הביטחון-ראזק אל-מוסא עבד איוסף  8887/06כנה )ראו בג"ץ 

2.8.2011.)) 

כך, בהימנעות מביצוע אכיפה במשך זמן כה ארוך בנסיבות ענייננו, חוטאים המשיבים לחובתם לשמור  .110

על הסדר הציבורי ועל הביטחון באזור, באופן המחייב את התערבות בית המשפט. הימנעות המשיבים 

כויות המסורות להם על פי דין ואי נקיטת כל צעד להשבת הסדר על כנו ולהשלטת החוק מהפעלת הסמ

 מהווה הפרה חמורה וברורה של החובה לשמור על הסדר הציבורי והביטחון.
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IV –  הפרת המשיבים את התחייבויותיהם בעניין מדיניות האכיפה וסדרי העדיפויות בביצוע אכיפה על

 ידם 

במסגרת הליכים משפטיים לאורך השנים, טענו המשיבים כי שיקולי משאבים מחייבים אותם לבצע  .111

תיעדוף באכיפת דיני התכנון והבנייה באזור. כתוצאה מכך, התחייבו המשיבים לבצע אכיפה כנגד בנייה 

לטיפול בלתי חוקית בהתאם לסדרי עדיפויות שנקבעים על ידם, כך שהמקרים הדחופים והחשובים ביותר 

יזכו למענה ואכיפה אפקטיבית על ידי הרשויות, ומדיניות זו התקבלה על ידי בית המשפט העליון. ראו, 

 8788/09(; בבג"ץ 14.10.2007)פורסם בנבו,  נ' שר הבטחון תנועת "אנחנו על המפה" 1161/06למשל, בבג"ץ 

תנועת  9051/05(; בבג"ץ .20117.7)פורסם בנבו,  שר הבטחון נ' פסגות כפר שיתופי להתיישבות בע"מ

עניין חרשה ( )להלן: "20.8.2014)פורסם בנבו,  ש.ע.ל. מפעלים חינוכיים נ' שר הביטחון -"שלום עכשיו" 

 . 2016בדו"ח מבקר המדינה  79-80"(; וכן ראו גם עמ' והיובל

נ'  פר יאסוףחאפז מחמוד עבד אלחלים אחמד, ראש מועצת כ 2297/15וכך נכתב בפסק הדין החלקי בבג"ץ 

 "(: עניין יאסוף( )להלן: "7.2.2017)פורסם בנבו,  12, פס' הביטחון שר

"כפי שהובהר לא אחת, אכיפת חוקי התכנון והבנייה חיונית לשם הגנה על שלטון החוק 

ועל הסדר הציבורי... יחד עם זאת, מובן כי אופן ביצוע האכיפה ועיתויה תלויים 

המוגבלים של הרשויות. לפיכך, הלכה היא כי  בשיקולים שונים, לרבות המשאבים

וסולם העדיפויות  הגורמים האמונים על האכיפה רשאים לקבוע סדרי עדיפויות לה

 ." ]ההדגשה הוספה[שהוגדר יובא בחשבון בעת הפעלת ביקורת שיפוטית על פעילותם

הח"מ, אולם ניתן  יובהר כי על פי רוב, סדרי העדיפויות של המשיבים אינם מפורסמים, למיטב ידיעת .112

 ללמוד עליהם מהודעות והצהרות המשיבים בהליכים השונים. 

בראש ובראשונה, בנייה ישראלית על קרקע פרטית של תושבים פלסטינים מוגנים ניצבת, לפחות ברמה  .113

, וזאת באופן מתבקש, לאור חומרת ההפרה שבבנייה ההצהרתית, בראש סדר העדיפויות של המשיבים

לפסק הדין;  10-ו 7, פס' עניין חרשה והיובלראו למשל  -פרטניים ורוחביים. לעניין זה -זו בשלל היבטים

לפסק הדין )פורסם  12, פס' ש.ע.ל. מפעלים חינוכיים נ' שר הביטחון -תנועת "שלום עכשיו" 7891/07בג"ץ 

 :עניין שחאדה(; ואת שנאמר ב7.12.2014בנבו, 

והבנייה באזור, כפי שהוצגה לבית  מדיניות הממשלה ביחס לאכיפת דיני התכנון"

משפט זה בהליך דנא ובהליכים אחרים, היא כי ככלל, יש להסיר בנייה בלתי 

... מדיניות זו משקפת הכרה בחובה חוקית המצויה על קרקע בבעלות פרטית

הקיימת במשפט הבינלאומי להגן על זכויות הקניין הפרטי של התושבים המוגנים 

כפר אדומים כפר שיתופי להתיישבות  5665/11 ץ"בגבאזור )ראו, לדוגמה, 

(. [ בנבו פורסם](10.10.2012) 14-13קהילתית בע"מ נ' שר הביטחון, פיסקאות 

בהקשר זה, יש להדגיש, כי מקום שמדובר בבנייה בלתי חוקית שנעשתה על 

מקרקעין פרטיים, אין להתנות את האכיפה בקיומו של עותר קונקרטי בעל זכויות 

הנדונים. כאשר עסקינן בבנייה על קרקע פרטית על ידי מי שאינו  במקרקעין

הבעלים, ובלא הסכמה של הבעלים, הרי שמדובר אף בהפרה של דיני התכנון 

האכיפה מצויה בעדיפות גבוהה מבחינת סדרי העדיפויות שקבעו והבנייה. על כן 

 )ההדגשות הוספו(. (."15)ראו, עניין חמאד, בפיסקה  רשויות המדינה

)שבהם נכללים המשיבים בעתירה דנן(, המשיבים אף קבעו סדרי עניין שחאדה לפי עמדת המשיבים ב .114

כלומר, יצרו סדר עדיפויות משני בתוך סדר  -לטיפול בבנייה הבלתי חוקית על קרקע פרטית עדיפויות
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חדשים העדיפויות הקיים. במסגרת זאת, כעולה מעמדתם המובאת בפסק הדין, הם נתנו עדיפות למבנים 

לפסק  7, פס' עניין שחאדהעל פני בנייה בלתי חוקית ותיקה, ולמקרים שבהם בעל הקרקע הוא המתלונן )

 הדין(. 

על קרקע פרטית, אשר המשיבים גם היו מודעים לה מראשיתה  חדשהבענייננו מדובר בבנייה בלתי חוקית  .115

בניגוד לסדרי העדיפויות  -פועל, והוציאו צווים כנגדה, אשר מעולם לא מימשו ב2018ומהולדתה בשנת 

המוצהרים על ידם. כמו כן, בענייננו העותר הוא הטוען לזכויות במקרקעין, אשר הוחזק ועבר בירושה 

 במשפחתו עשרות שנים. 

שיצרו  בראש סדר העדיפויות המשנימשכך, הטיפול בבנייה הבלתי חוקית בחלקת העותר עומד אף  .116

ם כל קריטריון שקבעו הם לעצמם, ואת ההתחייבויות שנתנו המשיבים לעצמם, ובהתנהלותם הם מפרי

 לבית המשפט העליון שוב ושוב, אשר על בסיסן אישר הוא את מדיניות האכיפה. 

בעבר, הבהירו המשיבים כי ניתנת עדיפות באכיפה לבינוי בלתי חוקי על קרקע פרטית שמהווה נקודת  .117

לתי חוקית שבנדון, אשר מתהווה לכדי מאחז חדש, הבנייה הב -יישוב חדשה או מאחז חדש. גם בהיבט זה

המרוחק מכל תחום של התנחלות או נקודת יישוב קיימת, ניצבת בראש סדר העדיפויות לפי הצהרות 

 המשיבים. 

התייחס גם הוא לסדרי העדיפויות של המנהל האזרחי באכיפת החוק נגד בנייה  2016דו"ח מבקר המדינה  .118

שני . 2015רבית, כפי שתוקפו על ידי ראש המנהל האזרחי נכון לפברואר בלתי חוקית ישראלית בגדה המע

 1סוגי הבנייה הראשונים בסדר העדיפויות האמור הם:

עניינם מקבצי בנייה בלתי חוקית חדשה מתוך כוונה למנוע את הקמתם שצווי הריסה  (1

 וביסוסם של מאחזים חדשים.

 .פרטית על קרקע 5.12.13צווי הריסה למבנים אשר נבנו לאחר  (2

 (2016לדו"ח מבקר המדינה  80)עמ' 

מיותר לציין כי הבנייה בחלקת העותר נכנסת תחת שני הסוגים הללו, ובכך עומדת בראש סדר העדיפויות  .119

 . אכיפה אין, במשך שנים על גבי שנים –לאכיפה כפי שקבע המנהל האזרחי לעצמו. ועדיין 

המשיבים בדין כפי שפורטו לעיל, כאשר בענייננו הן  חובותסדרי העדיפויות האמורים נגזרים כמובן מ .120

אינן מתנגשות  –החובה להגן על קניין פרטי של תושבים מוגנים והן החובה להבטיח סדר ציבורי וביטחון 

זו בזו )כפי שלעיתים קורה בהיבטים שונים של פעולת המשיבים בגדה המערבית(, אלא פועלות שתיהן 

                                                 

 )במגזר הישראלי(:   2016סדר העדיפויות המלא מדוח מבקר המדינה  1
צווי הריסה אשר עניינם מקבצי בנייה בלתי חוקית חדשה מתוך כוונה למנוע את הקמתם וביסוסם של מאחזים  .1

 חדשים.

 על קרקע פרטית. 5.12.13צווי הריסה למבנים אשר נבנו לאחר  .2

 צווי הריסה העוסקים בבנייה בשלבים התחלתיים. .3

 אם הפונה הוכיח זיקה למקרקעין. 5.12.13צווי הריסה למבנים אשר נבנו על קרקע פרטית לפני  .4

או לסדר הציבורי ו/או צווי הריסה /צווי הריסה למבנים אשר מהווים סכנה לביטחון האזור ו/או לשלום הציבור ו .5
 למבנים שמשמשים אכסניה לפעילות שגורמת לסכנה כאמור.

 צווי הריסה למבנים אשר נבנו על קרקע פרטית. .6
 צווי הריסה למבנים המצויים על אדמות מדינה מחוץ לתכניות מתאר מפורטות בתוקף. .7

 יתר המבנים. .8
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ו בחיובן לפנות בנייה ישראלית בלתי חוקית על קרקע פרטית של תושב מוגן באותו כיוון ומחזקות זו את ז

  (. יאסוף בענייןבפסק הדין  16)ראו גם פס' 

 נכתב כי:  2016בדוח מבקר המדינה  .121

, "סדרי העדיפויות מביאים לידי ביטוי את עמדתו של המנהא"ז בנוגע לסיווגם של מקרי הבב"ח

ככאלו שאכיפתם חיונית ודחופה, ושיש אינטרס ציבורי מיוחד להקדמת הטיפול בהם על פני 

 (  79מקרי בב"ח אחרים." )עמ' 

התנהלות המשיבים בענייננו חותרת תחת כל הרעיון של קביעת סדרי עדיפויות, והופכת את סדרי 

 העדיפויות למושג ריק מתוכן. 

( 23.11.2020ש )פורסם בנבו, דריס נ' המפקד הצבאי באיו"אוסאמה זכריא א 7720/20במסגרת בג"ץ  .122

"( הבהירו המשיבים את מדיניותם בדבר אכיפה מהירה כנגד בנייה בלתי חוקית עניין אדריס)להלן: "

וגדיעת העוול בטרם הוא מתפתח לממדים מפלצתיים. מדיניות זו פורסמה לאחר מכן באתר המנהל 

בנייה מצויים: "בדבר סילוק מבנים חדשים, בהם יופעל הצו בין המקרים שמנו המשיבים שהאזרחי. 

"; ישראלית חדשה על קרקע פרטית פלסטינית או בנייה פלסטינית חדשה על קרקע פרטית ישראלית

מטרים מהבינוי הקיים, אך כל מקרה ייבחן  200הקמת נקודות בנייה חדשות. ככלל במרחק של "-ו

 "  .לגופו בראי תכלית הצו והמדיניות

)פורסם ביום  30.8.2020סמך "מדיניות רשויות האזור ביישום הצו בדבר סילוק מבנים חדשים" מיום מ

 .22כנספח ( מצ"ב ומסומן 25.11.2020

 הנה כי כן, הבינוי בחלקת העותר הוא כזה אשר על פי מדיניות המשיבים עצמם יש, ולפנותו במהירות: .123

 ינית פרטית;)א(  המדובר בבנייה ישראלית חדשה על קרקע פלסט

מטרים מכל בינוי קיים בסביבה  200-)ב( וכן בהקמת נקודת בנייה חדשה ומבודדת, שרחוקה הרבה יותר מ

בסביבה, שהרי מאחז "חוות גלעד", שהוא הקרוב ביותר, כולו בינוי  חוקי )ועוד יותר מכך מבינוי קיים

 בלתי חוקי(. 

תם שלהם כדי לקטוע את התפשטות המאחז על העובדה שגם בהיבט זה המשיבים לא פעלו על פי מדיניו .124

האדמה הפרטית, אומרת דרשני ביחס לעוצמת הפרת חובות המשיבים ורמת ההתנערות שלהם מביצוע 

 אכיפה ביחס לנעשה בחלקת העותר.

אם כך, עניינו של העותר משקף כי המשיבים אינם עומדים בהצהרותיהם בפני בית המשפט העליון בעניין  .125

יה בלתי חוקית בהתאם למדיניות ולסדרי העדיפויות שהם קבעו לעצמם, ואף אינם אכיפה כנגד בני

סדר עדיפויות זה. משכך,  בראשאוכפים את הדין ביחס לבנייה שעל פי כל קריטריון של המשיבים מצויה 

שנים  ארבע וחציעניינו של העותר הוא מקרה מובהק הדורש את התערבות בית המשפט הנכבד, שכן 

 אותו כי בפנינו התפרקות מוחלטת מסממני ריבונות ואכיפת הדין. ושחלפו מאז תלונת העותר לימד

לצד כל האמור, יש לזכור דבר חשוב בעניין סדרי עדיפויות באכיפה, כפי שהדגיש בעבר גם בית המשפט  .126

 בעניין אכיפת דיני תכנון ובנייה באזור בפרט:  -העליון

פויות אינה מלת קסם, ועל הרשות האחריות לבדיקה עצמית "חוק הוא חוק וסדרי עדי

 מתמדת הן של סדרי העדיפויות והן של מימושם." 

ולוא בלי משים ושלא  -"גם אם קיימים סדרי עדיפויות מוצדקים, אסור שהללו יהוו 

 כסות להפקרות בבניה... חובת המפקד הצבאי היא לאכוף את החוק באזור..."  -במכוון 
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יב' לפסק הדין של השופט רובינשטיין  -, פס' ט' ורגבים נ' שר הביטחון 5377/09)בג"ץ 

 ((10.8.2011)פורסם בנבו, 

לא ניתן להשתמש בטיעון של סדרי עדיפויות בביצוע אכיפה באופן שרירותי ונעדר כיסוי, בכדי להתנער  .127

 כך.מביצוע אכיפה ומעמידה בחובות שבדין, ולחמוק מביקורת שיפוטית על 

כאשר המשיבים נמנעים מלבצע אכיפה בפועל גם במקרים שמצויים בראש סדר העדיפויות שלהם  .128

כפי שקורה  -לאכיפה, במשך שנים רבות, וכאשר המצב בשטח מחמיר לנגד עיניהם ללא כל התערבות 

מדובר בהתפרקות מוחלטת מאכיפת החוק כנגד בינוי בלתי חוקי. ככל שהמשיבים לא  -בחלקת העותר

ויבו במקרה המובהק של חלקת העותר לממש את הצווים שהוצאו, לאכוף בפועל את הדין ולפנות את יח

המבנים הבלתי חוקיים שבחלקתו, המשמעות תהא כי קביעת סדר העדיפויות, ואז גם סדר עדיפויות 

 משני, משמשת לצורך התנערות מאכיפה, כאשר אף סדרי עדיפויות אלה אינם מקוימים. 

 

V – ת המשיבים מנוגדת לדרישות המשפט המנהלי ובלתי סבירה באופן קיצוני התנהלו 

בהתנהלותם הפרו המשיבים את חובת ההנמקה המוטלת עליהם מכוח המשפט המנהלי. חובה זו נגזרת  .129

מחובת ההגינות של הרשות המנהלית כלפי הפרט, ותכליתה למנוע קבלת החלטות שרירותיות או שגויות. 

המנהלית חובה לנמק את החלטתה כאשר מדובר בהחלטה הדוחה את בקשתו  בפרט מוטלת על הרשות

(; ראו גם עע"מ 31.7.2013)פורסם בנבו,  ילנה פוזרסקי )האם( נ' משרד הפנים 1188/10)בג"ץ  של הפונה

לפסיקת השופט ג'ובראן  11-9, פס' רחמני ד.א. עבודות עפר בע"מ נ' רשות שדות התעופה 7201/11

(7.1.2014)). 

כפי שפורט בפרק מיצוי ההליכים, במשך פרק זמן ארוך מאוד )כמעט שנה( לא השיבו המשיבים כלל  .130

לפניות העותר, החוזרות ומבקשות כי יפעילו סמכויותיהם ויחדלו את הפגיעות הנגרמות לו. יתרה מכך, 

יותר  , שהתקבלה לאחרלעיל( 21)נספח  25.1.2022לרבות בתשובתם האחרונה מיום  -גם כאשר השיבו

סרבו ליידע את העותר  -משנה מהמענה הקודם ולאחר פניות רבות בדבר המצב המחריף בחלקת העותר

האם בכוונתם להפעיל את סמכויות האכיפה שבידיהם כפי שביקש העותר שוב ושוב, או שהם דוחים 

 , וזאת בניגוד לחובת ההנמקה.את בקשתו ולא יופעלו סמכויות אלה

תשובה זו האם הוחלט לנקוט בהליכי אכיפה ביחס לנעשה בחלקתו, או לא העותר אינו יכול לדעת מ .131

 בוודאי שלא ניתן כל נימוק(.  -)ובמקרה זה

)להלן:  1958-חוק לתיקון סדרי המינהל )החלטות והנמקות(, תשי"טתשובה זו אינה עומדת בדרישות ה .132

ות. החוק חל על "(, אשר עיגן בחקיקה את חובת ההנמקה ביחס להחלטות מסוימחוק ההנמקות"

המשיבים בהיותם עובדי ציבור בעלי סמכויות על פי דין, ומחייב אותם להשיב )בזמן המוגדר בחוק( האם 

א 2, 2החליטו להשתמש בסמכויותיהם לבקשת העותר, ובמקרה של סירוב לבקשתו אף לנמק זאת )ס' 

לטת המשיבים כיצד לחוק ההנמקות(. התשובה למעשה מותירה את העותר בערפל מוחלט מבחינת הח

 ינהגו בבקשתו. בכך, כאמור, גם פגיעה בכבודו כאדם, בפרט כאשר הוא תלוי לחלוטין במשיבים להגנתו. 

בנוסף לכך, התעלמותם של המשיבים מפניות העותר במשך זמן כה רב, לצד חוסר המעש מצדם ביחס  .133

ת מכל מתחם סבירות אפשרי. לבנייה הבלתי חוקית ההולכת ומתרחבת לנגד עיניהם בחלקת העותר, חורג

 .הדבר מהווה הפרה של החובה המוטלת על רשויות מנהל לפעול במהירות הראויה לקיום חובותיהן
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 הוענקה שלשמה התכלית להגשמת אותה שתפעיל מנת על לרשות מוענקת סמכותבהקשר זה נקבע, כי  .134

 הראשונים המושכלות מן היא הראויה במהירות לפעול המינהלית הרשות של חובתה: "נאמר. הסמכות

 הנאמנות, ההגינות מחובות נובעת היא(. 717' בעמ(, ב כרך) המינהלית הסמכות זמיר' י) "תקין מינהל של

 (. 706' בעמ, שם) המינהלית הרשות של והסבירות

 בלי, דבר לעשות חיוב או הסמכה: "שלפיו, 1981-א"תשמ, הפרשנות לחוק 11 בסעיף גם מעוגנת החובה .135

 לפעול החובה הפרת...". הראויה במהירות לעשותו חובה או סמכות שיש משמעם - לעשייתו זמן קביעת

 חגי 5931/04 ץ"בג( )706' בעמ, ל"הנ בספרו זמיר) שיפוטית לביקורת עילה היא הראויה במהירות

 (.(2004) 3-782, 769( 3) נט ד"פ, החינוך משרד, ישראל מדינת' נ' אח 82-ו מזורסקי

 העליון קבע בעבר את הדברים הבאים בעניין היעדר הסבירות של הרשויות:בית המשפט  .136

דעת מינהלי, אשר אינו נותן משקל ראוי לאינטרסים -עקרון הסבירות מביא לפסילתו של שיקול"

דפי זהב בע"מ נ' רשות  389/80)בג"ץ ." השונים שעל הרשות המינהלית להתחשב בהם בהחלטתה

 ((.1981) 437, 421( 1, פ"ד לה)השידור

לאור החובות החלות על המשיבים מכוח דיני התפיסה הלוחמתית, ותפקיד המשיבים כמי שאחראים על  .137

השלטת סדר ושלטון החוק בגדה המערבית, אי הטיפול בהשתלטות ובבנייה על אדמת העותר כך שמפרי 

העניין, שכן החוק ממשיכים לעשות דין לעצמם, במשך זמן כה רב, לא יכול להיחשב כסביר בנסיבות 

באופן מובהק לא ניתן משקל ראוי לאינטרסים המהותיים של העותר ולפגיעה הקשה בזכויותיו, כמו גם 

לאינטרס הציבורי בשמירה על שלטון החוק, הסדר והביטחון בגדה המערבית, ובמניעת השלכות הרוחב 

וונה להקים נקודת יישוב ברמה המדינית. זאת, בפרט בראי הנסיבות הספציפיות של המקרה, שבו נחזית כ

 חדשה, מאחז חדש, בתוך שטח מרוחק שהוא וכל סביבתו אדמות פלסטיניות פרטיות.

השתלשלות העניינים וחומרת הפרת הדין במקרה זה, משליכה גם היא על בחינת הסבירות, כאשר גם  .138

אלה הפרו את  –לאחר פתיחת הליכי אכיפה )לחלק מהמבנים( והוצאת צווים המחייבים את מפרי הדין 

הצווים שהוצאו, ואף הגדילו לעשות והמשיכו לבנות עוד ועוד מבנים בלתי חוקיים באדמת העותר. הדבר 

 הופך את היעדר האכיפה לנוכח עבריינות זו לבלתי סביר עוד יותר.

בנוסף, סדרי העדיפויות שנקבעו על ידי המשיבים עצמם, כפי שפורט לעיל, מהווים אינדיקציה לחוסר  .139

ירות המוחלט שבהתנהלות הרשויות ביחס לבנייה בחלקת העותר, כאשר עולה מהם שאף לעמדת הסב

מדובר בבנייה שהכרחי ודחוף  –עמדה שאישר וקיבל בית המשפט בהסתמך על הצהרותיהם  –המשיבים 

במיוחד לבצע אכיפה כנגדה. כלומר, גם באיזון האינטרסים שערכו המשיבים, לרבות שקילת משאביהם 

היא היא זו שמחייבת הקצאת משאבים לאכיפה  –לים, בנייה מהסוג שמתבצע בחלקת העותר המוגב

 מהירה ואפקטיבית במיוחד, גם ביחס למקרים אחרים, וניצבת בראש סדר העדיפויות לאכיפה.

שנים קיימת בנייה בלתי חוקית באדמת העותר, והיא הולכת וגדלה כל העת, ללא ביצוע וחצי במשך ארבע  .140

, וכאשר התשובות 2018בשטח, ללא מימוש של צווי הריסה שהוצאו עוד בראשיתה בשנת  כל אכיפה

המעטות והכלליות שכן ניתנו מטעם המשיבים מעידות על היעדר כל כוונה מצדם לבצע אכיפה כנגד 

הבנייה הבלתי חוקית ולספק לעותר כל צפי לעתיד שבו הוא יוכל לשוב וליהנות מאדמתו ומזכויותיו. 

מאיזון האינטרסים שבוצע על ידי המשיבים עצמם, אי היישום של סדרי העדיפויות שלהם הסטייה 

 והחריגה מהם בענייננו, מהווה התנהלות בלתי סבירה באופן קיצוני. 

על יסוד האמור, התנהלות המשיבים נגועה בחוסר סבירות מהותי היורד לשורש העניין, באופן המפר את   .141

 את התערבות בית המשפט. חובתם במשפט המנהלי ומחייב 
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 נזכיר, בהקשר זה, כי לעניין התערבות בית המשפט ביעילות אכיפת החוק על ידי הרשויות נקבע כי:   .142

אכן, כדי שבית המשפט יתערב ברמת האכיפה של חוק זה או אחר, צריך שהרשויות "

ו אלאכוף את החוק, דבר שאינו קיים במקרה זה,  יתנערו לחלוטין מחובתןהמוסמכות 

עמיחי  6579/99)בג"ץ ." , דבר שלא הוכח במקרה זהסביר-יימנעו ממילוי חובתן באופן בלתי

 . ההדגשות הוספו(.   1.11.1999)פורסם בנבו,  פילבר נ' ממשלת ישראל

חלוף הזמן מתחילת הבנייה עד לימינו אנו ללא ביצוע כל אכיפה אופרטיבית, ובפרט מעת הוצאת הצווים  .143

ם, הוא אינדיקציה ברורה להתנערות מוחלטת מאכיפת החוק ולהימנעות בלתי ועד היום ללא מימוש

סבירה ממנה. מדובר על צווים שבחלקם תלויים ועומדים כארבע שנים. כאמור, גם אי עמידה בסדרי 

סדר העדיפויות לאכיפה לא נאכפת ולא מפונה  בראשהעדיפויות שקבעו המשיבים, כך שבנייה שמצויה 

מהווה התנערות של ממש מאכיפת החוק וחוסר  -ם, ואף גדלה וגדלה לנגד עיניהםשניוחצי מזה ארבע 

)כאשר בחרו להשיב לו  2022סבירות קיצוני מובהק. כל זאת, כשברקע תשובת המשיבים לעותר מינואר 

לאחר יותר משנה של התעלמות כוללת(, שגם בחלוף הזמן מצביעה על היעדר כל כוונה לאכוף את הדין 

לא מספקת לעותר אפילו צפי לביצוע אכיפה. אם מקרה זה אינו התנערות מוחלטת מאכיפת גם בעתיד ו

 קשה לדמיין מה צריך להתרחש כדי לבוא בגדר מושג זה.  -החוק

העותר המתין בסבלנות לאחר שנמסר לו מחוקר המשטרה כי יש הוראה לפנות את המתנחלים מחלקתו.  .144

י הליכים מקיף, בחלקה ללא כל מענה מטעם הגורמים הוא המתין עוד במשך תקופה ארוכה של מיצו

האמונים על ביטחונו, זכויותיו וקניינו. משהתנהלות המשיבים הגיעה כדי התנערות מוחלטת מאכיפה 

 נאלץ הוא לפנות ולבקש סעד מבית המשפט הנכבד.  -כנגד הבנייה בחלקתו הפרטית

 

 ד. אחרית דבר
בכל היבט שלו: בנייה ישראלית עבריינית על מקרקעין חומרת המקרה הנדון בעתירה זו מתבטאת  .145

פרטיים של תושב מוגן; יצירת מאחז חדש המרוחק מכל נקודת התיישבות או תחום שיפוט והמוקף 

בקרקעות פלסטיניות פרטיות; הפרת צווי הפסקת עבודה והריסה שהוצאו; ביצוע חוזר ונשנה של עבירות 

מובהק להמשיך ולהשתלט בכוח הזרוע ובעליונות על הדין על עוד גם לאחר הוצאת צווים כאמור; וניסיון 

ועוד קרקעות פרטיות מסביב. אל מול חומרה זאת, חדלונם של המשיבים ובחירתם "להיעלם" מהאירוע 

הוא כה בולט: באי מימוש צווים שהוצאו במשך כארבע שנים; בהשלמתם עם הגזל המתרחב ועם אי 

בהיעדר מענה מהותי והתעלמות מפניות העותר; באי עמידה החוקיות המתגברת לאורך השנים; 

 בהצהרותיהם ובסטייתם הקיצונית מסדרי העדיפויות וממדיניות האכיפה שלהם עצמם.

חרף ההמתנה הארוכה של העותר, בסבלנות אין קץ ועל אף תסכול גדול מהנעשה באדמתו, בחרו  .146

ואחריותם ביחס לאזור וביחס לעותר כתושב מוגן, ואף הבסיסיות המשיבים להימנע ממימוש חובותיהם 

אינו קיים. זאת, בעוד עברייני הבנייה  כאילובמשך תקופה ארוכה בחרו להפסיק להשיב לפניותיו, 

 משתוללים בחלקתו. 

כאשר השיבו המשיבים, תשובתם הלאקונית לא גילתה האם בכוונתם לנקוט בהליכי אכיפה ביחס לבנייה  .147

לקתו, האם בכוונתם לפנותה, ומתי. כאילו אין הם מחויבים בדבר, כאילו הם עונים הבלתי חוקית שבח

לעותר מרצונם הטוב, כאילו אין דין ואין דיין. משכך, לא נותר לעותר אלא לפנות לבית המשפט הנכבד, 

ולבקש את התערבותו לשם הגנה על זכויותיו הבסיסיות והפסקת הפגיעה בו, שממשיכה כל העת, וגם 

 כתיבת שורות אלה.  בזמן



 26 

לאור כל האמור, מתבקש בית המשפט הנכבד להורות למשיבים לנקוט בהליכי פיקוח ואכיפה ביחס לכל  .148

מחלקת  ולממשם, כך שיפונו כל הרכיבים הבלתי חוקייםהמבנים והבינוי הבלתי חוקי בחלקת העותר, 

 העותר, כמבוקש בראש כתב עתירה זה.

-לחייב את המשיבים בהוצאות העותר בגין עתירה זו וכן בשכר כן, מתבקש בית המשפט הנכבד-כמו  .149

 טרחת עו"ד בתוספת מע"מ וריבית כחוק, לרבות השבת האגרה ששולמה בגין הגשת העתירה.

 

מטעם ארגון  הגב' זיו שטהלשל  ההעובדות המופיעות בעתירה זו נתמכות בתצהירו של העותר ובתצהיר 

 "יש דין". 
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