בג"צ /17
בבית המשפט העליון בירושלים
בשיבתו כבית משפט גבוה לצדק

 .1עמותת ש.ע.ל – שלום עכשיו לישראל מפעלים
חי וכיים )ע"ר (580037430
העותרים
 .2ליאור עמיחי
באמצעות עו"ד מיכאל ספרד ו/או אמילי שפר עומר-
מן ו/או מיכל פסובסקי ו/או מוריה שלומות ו/או
סופיה ברודסקי ו/או קרין תורן היבלר ,כולם מרח'
דוד חכמי  ,12תל-אביב  ;6777812טל03- :
 ,6206947/8/9פקס03-6206950 :
 --ג ד --

 .1מפקד כוחות צה"ל בגדה המערבית ,האלוף
רו י ומה
 .2מפקד מחוז ש"י במשטרת ישראל ,יצב משה
ברקת
 .3ראש המ הל האזרחי – תא"ל אחוות בן חור
 .4היועץ המשפטי לממשלה ,עו"ד אביחי מ דלבליט
 .5פרקליט המדי ה ,עו"ד שי יצן
 .6ראש אגף החקירות במשטרה – יצב מ י יצחקי
באמצעות ב"כ עו"ד מפרקליטות המדי ה ,משרד
המשפטים ,רח' סלאח א-דין ,ירושלים
 .7מועצה אזורית מטה ב ימין – פסגות ד . .מזרח
ב ימין
 .8אמ ה – ת ועת ההתיישבות של גוש אמו ים,
אגודה מס' 570025742
 .9א.ח .כלפון – עפר פיתוח ותשתיות בע"מ ח"פ
 ,514635010רחוב הדקל  ,150בר גיורא,
9988000
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המשיבים

עתירה לצו על ת אי ,לצו בי יים ולצו ארעי
זוהי עתירה לצו על ת אי לפיה מתבקש בית המשפט ה כבד להורות למשיבים לבוא וליתן טעם,
באם יחפצו -
 .1למשיבים  1-3ו :7-מדוע לא י קטו ללא דיחוי בכל הפעולות ה דרשות שבסמכותם בכדי
להפסיק את עבודות הב ייה המתבצעות במאחז הבלתי מורשה "כרם רעים" שבגוש
טלמו ים בגדה המערבית )צילום אוויר של המאחז מצ"ב המצורפת לעתירה זו ומסומ ת
ספח  – 1להלן" :המאחז"(;
 .2למשיבים  :1-3מדוע לא י קטו בכל הפעולות ה דרשות בכדי לממש את צווי ההריסה
שהוצאו למב ים בתחומי המאחז;
 .3למשיבים  :4-6מדוע לא יפתחו ללא דיחוי בחקירה פלילית של החשד שבוצעו עבירות
רחבות במסגרת הב יה הבלתי חוקית במאחז כרם רעים.
זוהי גם עתירה לצו בי יים לפיה מתבקש בית המשפט ה כבד להורות:
 .1למשיבים  1-3וכן למשיבה  :7ל קוט בכל הפעולות הדרושות כדי לעצור באופן מידי את כל
עבודות הב יה במאחז  -הן ב יית המב ים והן עבודות התשתית והפיתוח ,פריצת דרכים
וסלילה ,וכן למ וע כל פעולת איכלוס במב ים במאחז.
 .2למשיבים  :7-8להימ ע מכל עבודות ב ייה ,או סיוע לעבודות ב יה ,או באמצעות אחרים;
 .3למשיבים  :7-8להימ ע מביצוע או מסיוע לביצוע כל עסקה במב ים וכל העברת זכויות בהן,
ובכלל זאת להמ ע ממכירה ,החכרה ,השכרה ,הקצאה ,הע קת זיקת ה אה או כל זכות
ק יי ית אחרת ,בין בתמורה ובין שלא בתמורה ,בין מיידית ובין מות ית.

והכל עד לקבלת פסק דין סופי בעתירה זו.
זוהי גם עתירה לצו ארעי לפיה העותרים מבקשים מבית המשפט ה כבד להוציא צו ארעי שתוכ ו
זהה לצו הבי יים ,עוד בטרם קבלת תגובת המשיבים לבקשה לצו בי יים ,ושיעמוד בתוקפו עד
להחלטה בבקשה לצו בי יים.
ה ימוקים לבקשה לצו בי יים ולצו ארעי מפורטים בסוף העתירה.
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ואלה ה ימוקים בעתירה לצו על ת אי:
פתח דבר
 .1ע יי ה של עתירה זו במאחז כרם רעים היושב ממערב לרמאללה בגדה המערבית .המאחז
החל ככרם גפ ים והחל מש ת  2012החלה בה גם פעילות ב ייה ואיכלוס .כל העבודות
ש עשו במקום לאורך הש ים ועד היום עשו ב יגוד לדין ולחוק ,ללא ההיתרים והאישורים
ה דרשים – ללא אישור מדי י וללא אישורים תכ ו יים.
 .2עתירה זו מוגשת על רקע עבודות פיתוח עצומות המבוצעות בו בחודשים האחרו ים.
 .3המאחז מוקם על אדמות ציבור המכו ות גם אדמות מדי ה ,למעט חלקים מהכביש
ההיקפי של המאחז ומכביש הגישה הכוללים גם קרקעות פלסטי יות פרטיות.
 .4עבודות הפיתוח והב יה במאחז מבוצעות במהירות מסחררת ולצד מב ים יבילים הולכים
ו ב ים מב י קבע ומב י ציבור .להערכת העותרים בעת הגשת עתירה זו מבוצעות במקום
עבודות ב ייה בכ 30-מגרשים ובהם ב ים כ 20-מב י קבע ב י שתי יחידות דיור או אחת
המצויים בשלבי הקמה שו ים .ב וסף מוצבים במאחז  38קראוו ים למגורים ויש בו גן
ילדים ,בית כ סת ומקווה לצד תשתיות שו ות )כבישים ,חשמל ,מים ,ביוב וכדומה(.
 .5כבכל מקרה של ב ייה בלתי חוקית על ידי ישראלים בגדה המערבית גם במקרה זה זרוע
רשויות אכיפת החוק אי ה מורגשת .יסיו ות ואשים מטעם העותרים להתריע על
המתרחש לא זכו למע ה ע יי י ו יכר כי המשיבים כולם מתייחסים בשוויון פש גמור
לעבירות הב יה המתרחשות ל גד עי יהם.
 .6לכל זאת יש להוסיף את העובדה כי חלק מהמשיבים אשר אמו ים על אכיפת די י התכ ון
והב יה בשטח שוא העתירה לא וקפים אצבע.
 .7ב וסף ,במרכזה של העתירה הימ עות תמוהה של המשיבים  4-6מפתיחה בחקירה פלילית
של הב ייה הבלתי חוקית .למיטב ידיעת העותרים הב ייה משכת גם ברגעים אלה.
 .8כל ב ייה בלתי חוקית מחייבת חקירה והעמדה לדין של העבריי ים ,אבל לב ייה במאחז
מושא עתירה זו )"כרם רעים"( יש הקשר רחב ההופך את החקירה במקרה זה להכרחית
וחשובה במיוחד.
 .9כפי שיפורט בהמשך כתב עתירה זה ,הב ייה במאחז היא חלק מתופעה המוכרת היטב
לבית המשפט ה כבד ,של ב ייה בלתי חוקית רחבת ומטעמים אידאולוגיים של ישראלים
ברחבי הגדה המערבית .לב ייה זו השלכות כבדות הן במישור המדי י והן במישור של
זכויות הקהילות הפלסטי יות השכ ות.
 .10באופן קו קרטי ,המאחז כרם רעים ממוקם באזור "מוכה מאחזים" ,גוש טלמו ים ,שבו
מצויים בין היתר המאחזים חרשה ,חורש ירון זית רע ן.
 .11הב ייה בכרם רעים ,מצטרפת אם כן לתופעה חמורה של מחדל אכיפתי כלפי "מכת מדי ה"
בגדה המערבית בכלל ובשטחי המועצה האזורית מטה ב ימין בפרט .המחדל חמור במיוחד
על רקע העובדה שלאורך הש ים התריעו מפ יו דו"חות ממשלתיים ופסקי דין של בית
המשפט ה כבד.
 .12משום כך ,ובלית ברירה מוגשת עתירה זו.
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א .הרקע העובדתי
 .Iהצדדים לעתירה
 .13העותרת מספר  ,1עמותת "ש.ע.ל – שלום עכשיו לישראל מפעלים חי וכיים" הי ה הגוף
המשפטי במסגרתו פועלת הת ועה הפוליטית החוץ-פרלמ טרית "שלום עכשיו" אשר
חותרת להשגת שלום בר קיימא בין מדי ת ישראל ושכ ותיה .העותרת עוסקת ,בין היתר,
בפעילות חי וכית לקידום השלום באמצעות פרסום חומרי הסברה ,כי וס אסיפות הסברה
וכיו"ב.
 .14העותר מספר  ,2ליאור עמיחי הי ו רכז פרוייקט מעקב הת חלויות אצל עותרת מספר .1
במסגרת תפקידו העותר  2מבצע מחקרים ה וגעים למדי יות ממשלת ישראל ב וגע
להת חלות בשטחים ש כבשו במלחמת ששת הימים וכן מסייר ברחבי הגדה המערבית
ומתעד את הב ייה בהת חלויות.
 .15המשיב מספר  ,1הי ו מפקד כוחות צה"ל בגדה המערבית ובידו מצויות כל סמכויות ה יהול
והחקיקה של השטח המוחזק על-ידי מדי ת ישראל בתפיסה לוחמתית וזאת בהתאם
לכללי המשפט ההומ יטארי הבי לאומי ולדי י התפיסה הלוחמתית .בפרט ,אמון המשיב
 1על שמירה על הסדר הציבורי והג ה על רכוש התושבים באזור ה תון לתפיסה לוחמתית.
 .16המשיב מספר  ,2הי ו מפקד מחוז ש"י במשטרת ישראל אשר אמון ,בין היתר ,על אכיפת
החוק על ישראלים מפירי חוק בגדה המערבית.
 .17המשיב מספר  ,3הי ו ראש המי הל האזרחי אצל המשיב מס'  1והוא הוסמך על-ידו להפעיל
כוחות שע יי ם החיים האזרחיים בשטחים הכבושים .בין היתר אמון המשיב מס'  3על
אכיפת חוקי התכ ון והב ייה החלים באזור ,לרבות הוצאת צווי הפסקת עבודות וצווי
הריסה באזורים שאי ם תחת סמכות הרשויות המקומיות.
 .18המשיב מספר  – 4היועץ המשפטי לממשלה – הי ו הגורם המשפטי הבכיר ברשות המבצעת
ובין יתר תפקידיו משמש כראש התביעה הכללית .החלטה על הגשת כתבי אישום גד
בחרי ציבור מסורה על-פי חוק למשיב מספר .1
 .19המשיב מספר  5פרקליט המדי ה – עומד בראש פרקליטות המדי ה והוא בעל הסמכות
להגיש כתבי אישום פליליים בשם מדי ת ישראל.
 .20המשיב מספר  6ראש אגף חקירות ומודיעין במשטרת ישראל – עומד בראש האגף
שתפקידו להוביל ,לרכז ולתאם את כלל פעילות משטרת ישראל במלחמתה בפשיעה,
ובכלל זאת ב וגע לחקירות פליליות.
 .21שלושה המשיבים  4-6הי ם בעלי סמכות להורות על פתיחה בחקירה בחשד שבוצעו עבירות
פליליות ,ולפיכך הם בעלי הסמכות להע יק את הסעד השלישי המתבקש בתיק זה.
 .22המשיבה מספר  ,7המועצה האזורית מטה ב ימין ,היא הרשות המקומית שבתחומה
מתבצעת פעילות הב ייה מושא עתירה זו ובידיה סמכויות האכיפה בתחומי תכ יות
המתאר שבתחומה .כפי שיפורט להלן ,משיבה זו לכאורה מעורבת בב ייה האמורה.
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 .23המשיבה מספר  ,8ת ועת אמ ה ,היא אגודה שיתופית אשר לכאורה ובהתאם לראיות
שבידי העותרים אחראית לב ייה מושא עתירה זו ,בין אם בעצמה ובין עם באמצעות חברת
ב יי י בר אמ ה שבבעלותה ובין אם באמצעות גופים אחרים.
 .24המשיבה מספר  9א.ח .כלפון חברה לעבודות עפר תשתיות ופיתוח בע"מ ,היא החברה
הקבל ית שעוסקת בביצוע עבודות העפר והשתיות במאחז ,כפי שעולה מהשלטים
ש מצאים בשטח וכן מהכיתוב על המשאיות שעובדות בו .מדובר בעבודות רחבות ביותר
שמהוות את הבסיס להתחלת הב יה.
 .25יצוין כי לעותרים לא ידועה זהות המתגוררים במאחז וגם לא ידוע להם האם עשו רכישות
של מב ים ש ב ו או עומדים להב ות במאחז על-ידי צדדים שלישיים כלשהם .לפיכך,
המשיבה  7שאמורה לייצג את הקהילה הישראלית המתגוררת במקום צורפה גם מטעם
זה לעתירה ,וכמובן שאם ידועה לה זהות המתגוררים במב ים במאחז ו/או צדדים
שלישיים שטוע ים לזכויות במב ים ,בקש כי ידווחו על כך לבית המשפט על מ ת ש יתן
יהיה לצרפם כמשיבים.
.II
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המאחז

המאחז "כרם רעים" ,או בשמו הקודם " חלי טל") ,להלן" :המאחז"( ממוקם בגוש
טלמו ים ,ליד הישוב טלמון ממערב לרמאללה .הוא הוקם בשלבים שו ים בין הש ים
 2008-2012וחיות בו כ  25משפחות .למיטב ידיעת העותרות במאחז ב ו בית כ סת ,מקווה,
תשתיות מים ,חשמל וביוב .כמו כן יש במקום מגרשים לב יה ומספר התחלות של ב יית
בתי קבע .בשל ש ת הקמתו )המאוחרת ביחס לרוב המאחזים בגדה( הוא לא כלל ברשימת
המאחזים הלא מורשים שקיבצה עו"ד טליה ששון בדו"ח שכתבה בהזמ ת ראש הממשלה
המ וח אריאל שרון ,אולם בהתאם להגדרתה את תופעת המאחזים המדובר במאחז לכל
דבר וע יין") .חוות-דעת ב ושא מאחזים בלתי מורשים" ,2005 ,אתר האי טר ט של משרד
ראש הממשלה ;http://www.pmo.gov.il/ :להלן יכו ה" :דו"ח ששון"(.

 .27תחילתו של המאחז בסביבות ש ת  1998או  1999אז פרצה דרך ,בחלקה על קרקע פרטית,
לכיוון הגבעה עליה ב ה לימים המאחז .בש ת  2002אף הוצבה במקום מכולה ,אך זו
פו תה באותה ש ה .בש ת  2008הוכשר שטח של כ 85-דו ם לחקלאות )חלקו קרקע
פרטית( ,ו יטע בו כרם ע בים גדול ע"י תושב אחת ההת חלויות באזור בשם שלומי כהן.
 .28בש ת  2012הו חו במאחז מספר מב ים יבילים שהחלו לשמש למגורים ודרך הגישה,
שעוברת כאמור על קרקע פרטית ,הורחבה ו סללה .כמובן שכל אלה עשו ללא האישורים
ו/או ההיתרים ה דרשים.
 .29ההת חלות הקרובה ביותר למאחז היא ריה ,המצויה קרוב לקילומטר בקו אווירי ממ ו
)ב סיעה בכביש סלול מדובר על מרחק של  3.5בין ריה למאחז האמור(.
 .30למען הסר ספק פרט :ממשלת ישראל לא קיבלה החלטה על הקמת יישוב במקום ,תכ ית
המתאר החלה בשטח אי ה מאפשרת ב יה לשם מגורים ולאור כל אלה לא פלא שלא הוצאו
היתרי ב ייה לאף אחד ממב י המאחז.
 .31ממידע שבידי העותרים מש ת  2008ועד ש ת  2014הוצאו לפחות  26צווי הריסה למב ים
היבילים שהו חו במקום כאמור ,לעמודי תאורה שהוצבו במקום ולמתק ים וספים.
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העותרים מעריכים כי מאז  2014הוצאו צווי הריסה וספים אך אלה לא מופיעים בבסיס
ה תו ים שבידיהם.
 .32בהתאם למע ה שהתקבל בימים שטרם הגשת עתירה זו ,בין הש ים  2014-2016הוצאו ע"י
יחידת הפיקוח של המי הל האזרחי  57צווי הפסקת עבודות למב ים שו ים במאחז .למיטב
ידיעת העותרים אף אחד מהם לא מומש.
טבלה עם מספרי הבב"חים ומפה שהוכ ה ע"י גב' חגית עופרן חברה בצוות מעקב
הת חלויות של העותרת  ,1עם סימו י הבב"ח מצורפים ומסומ ים כ ספח מס2 .
 .IIIהעבודות מושא עתירה זו
 .33על פי מידע עדכ י ומהימן ה מצא בידי העותרים בחודשים האחרו ים החלה במקום ת ופת
ב יה ופיתוח :מאז תחילת ש ת  2016מבוצעות בשטח המאחז עבודות פיתוח אי ט סיביות
הכוללות הכשרת מגרשים ורחובות למגורים ,ואף החלה ב יית בתי קבע.
 .34על פי המידע שבידי העותרים תב"ע מס 235/10 .ל 255 -יחידות דיור במקום אושרה ע"י
שר הביטחון ביום  9.5.13ואף הופקדה להת גדויות .ביום  11.3.14דו ו ההת גדויות
שהוגשו ,אך לעותרת אין מידע באם ההת גדויות התקבלו או דחו .בכל מקרה התכ ית לא
קודמה מאז ואין לב יה המשתוללת בימים אלה בכרם רעים אישורים ו/או היתרים
כלשהם .העותרים אספו מידע הן לגבי הב ייה המת הלת במקום והן לגבי המעורבים בה.
ולהלן הממצאים שבידם:
א .ביום  13.7.16בסיור שערכו העותרים במקום תעדו את ת ופת הב יה והכשרת הקרקע
ה עשית במאחז.
ב .באותו היום תיעדה גב' עופרן במאחז משאית של המשיב  9לצד שלט בו כתוב" :סכ ה!
אתר עבודה א.ח .כלפון בע"מ".
ג .ביום  17.11.16שוב ביקרו ציגי העותרים במאחז כדי לבחון מקרוב את התקדמות
הב יה.
ד .ביום  16.3.17ביקרו שוב העותרים במקום ותעדו את המשך הב יה והפיתוח במאחז
העתק תמו ות שצולמו ביום  16.3.17 ,17.11.16 ,13.7.16מצורפים ומסומ ים כ ספח מס.
.3
ה .להערכת העותרים בשעת הגשת עתירה זו מתבצעת עבודה בכ 30-מגרשים ובהם כ20-
מב י קבע ב י יחידת דיור אחת או שתיים בשלבי ב ייה שו ים .ב וסף כאמור יש במקום
כ 38-מב ים יבילים למגורים ומב י ציבור.
ו .לאחרו ה התברר כי גם חברת "אחים פלב י קבל י ב יין ומקוואות" מעורבת לכאורה
בב ייה במאחז.
ז .כמו כן יתן לראות גם בעמוד הפייסבוק של האדריכל "יעקובוביץ אדריכלים בע"מ"
עדויות לתכ ון בתים עבור חברת הבת של המשיבה  ,8ב יי י בר אמ ה ,במאחז.
צילום עמודי הפייסבוק של הקבל ים אחים פלב י ויעקובוביץ אדריכלים מצורפים
ומסומ ים כ ספח מס4 .
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ח .תכ ית ב יין עיר )תב"ע( ליישוב הוגשה למיטב ידיעתם של העותרים ע"י המועצה
האזורית מטה ב ימין והיזם הוא "ת ועת ההתיישבות אמ ה" )המשיבה  .(8אדריכל:
שחר יהושע .למיטב ידיעת העותרים התב"ע לא עברה את ההליכים ה דרשים ואי ה
בתוקף.
צילום העמוד הראשון מהוראות התכ ית  235/10ובו מצויי ים היזמים ,מצורף ומסומן
כ ספח מס.5 .
עותק תצלום מודעה מתוך גליון ישע של ו מס ,396 .תמוז תשע"ד ,הקוראת להצטרף
למאחז ,ועליה מת וסס הלוגו של ת ועת ההתיישבות אמ ה )המשיבה  ,(8מצורף ומסומן
כ ספח מס6.
ב וסף מצורף עותק ממגילת היסוד לשכו ה א' בכרם רעים ש חתמה ביום ח' באייר
התשע"ה ע"י שר הב וי והשיכון ,אורי אריאל ,מזכ"ל ת ועת ההתיישבות אמ ה ,זאב חבר
)זמביש( ,וראש המועצה האזורית מר אבי רואה ,ומסומן כ ספח מס7.
 .35אם כן ,בהתאם למידע שפורט לעיל ,האחראים הישירים לב יה הבלתי חוקית בכרם רעים
מאז החלה בש ת  2008ועד היום הם לכאורה המועצה האזורית מטה ב ימין שהמאחז
מצא בתחומה ,מר אבי רואה ראש המועצה האחראי על די י תכ ון והב יה בשטח המועצה
וכן ת ועת אמ ה היזמית והמשווקת את הב יה הבלתי חוקית.
 .36מעורבות המועצה האזורית מטה ב ימין )המשיבה :(7
המעורבות של המועצה האזורית מטה ב ימין בהקמת המאחז ובב ייתו ראויה לציון מיוחד
שכן מדובר ברשות ציבורית שאמורה לאכוף את חוקי התכ ון והב ייה ולוודא שלא יבוצעו
עבירות בתחומה ,ואשר לא רק שאי ה אוכפת את החוק ,אלא היא עצמה מעורבת עד צוואר
בב יה הבלתי חוקית .הדבר חמור במיוחד שכן מעורבות המועצה בב יה בלתי חוקית
מכשילה גם אחרים ,ועלולה אף להוליך שולל תושבים תמימים שיטעו לחשוב שמדובר
בב יה חוקית מגובה ע"י המוסדות הרשמיים ,ויעשו צעדים שעלולים לסבך אותם בעתיד.
)ראו למשל ת"א  57108-06-13אילן שלמה ואח' ' מועצה מקומית קדומים ואח' ,בו פסק
ביהמ"ש המחוזי בירושלים שמועצת ההת חלות קדומים תשלם פיצויים בסך ₪ 580,000
לתושבים שהוטעו ע"י המועצה לחשוב שביתם חוקי .פסק הדין יתן ב.(21/12/2016-
 .37אין ספק כי ראש המועצה האזורית מטה ב ימין ,מר אבי רואה ,מודע היטב לעבירות
הב ייה וליישוב ה ב ה באופן בלתי חוקי בתחומי המועצה .כאמור לעיל ,ראש המועצה
חתם על "מגילת היסוד" של המאחז ובה התחייב לפעול להקמת הישוב .הוא גם מצא ל כון
להתפאר בקשריו עם המקום ,כשביום  28/7/16הועלתה לדף הפייסבוק שלו תמו ה של
ביקור שלו עם יו"ר הכ סת יולי אדלשטיין במאחז
 .38כמו כן ,בדף הלוגו של המועצה ,מופיע המאחז כרם רעים ברשימת היישובים של המועצה
)לצד מאחזים בלתי חוקיים אחרים(.
תצלום מדף הפייסבוק של ראש המועצה מיום  28.7.16וכן מכתב של ראש המועצה ,אבי
רואה ,על גבי ייר המכתבים מצורפים ומסומ ים כ ספח מס8 .
 .39ברשימת התב"רים )התקציב הבלתי רגיל( שאישרה המועצה האזורית ב ימין ואשר
מופיעה באתר האי טר ט שלה ,מצויין כי ב 8/1/2013-אישרה המועצה את תב"ר מס' 9196
ע"ס  ₪ 245,700לצורך "שדרוג כביש חלי טל" .זכיר כי שמו הקודם של כרם רעים הוא
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" חלי טל" וכי אכן ,בש ים האחרו ות שודרג והורחב הכביש המוביל למאחז ,וזאת על גבי
קרקע פרטית.
העמוד הרלב טי מרשימת התב"רים מצורף ומסומן כ ספח מס9 .
 .40יצויין כי בע יי ו של יו"ר המועצה האזורית מטה ב ימין ,מר אבי רואה ,תלוי ועומד בג"ץ
 8088/14ג'אח מבראק מוסא פרחאת ואח' ' היועץ המשפטי לממשלה ואח' שבו תבקש
בית המשפט להורות למדי ה להגיש כתב אישום ב וגע למעורבותו בב ייה לא חוקית של
מתקן טיהור שפכים ליד ההת חלות עפרה ,ב ייה ש עשתה ב יגוד לחוק ועל אדמתם
הפרטית של אזרחים פלסטי ים .במסגרת הליך זה ,ול וכח הערות והחלטות השופטים,
החליט המשיב מספר  4לייחס למר רואה עבירה של מתן היתר שלא כדין ולחתום עימו על
הסדר מות ה ,דבר שמצוי בבחי ה של בית המשפט ה כבד.
 .41עותרת  1פרסמה לאחרו ה את הדוח "קומבי ת המאחזים" שבו מפורט המ ג ון שמאפשר
את הקמת המאחזים ומימו ם ,ובין השאר מפורטת המעורבות של הרשויות המקומיות
בשטחים ואת הדרכים שבהם הן מממ ות ,מאשרות ומאפשרות את הב יה הבלתי חוקית.
מהדוח עולה ,למשל ,כי התופעה של מתן היתר שלא כדין ,שמיוחס כאמור לאבי רואה
בע יין מט"ש עפרה ,מהווה שיטה של ממש לפיה המועצות מ פיקות היתרי ב יה
פיקטיביים ובכך מאפשרות למת חלים לקבל משכ תא ולהתחבר לתשתיות .לקריאת
ראו

הדוח

כאן:

http://peacenow.org.il/wp-

content/uploads/2017/02/TheCombina_Heb.pdf

 .42אם כן ,מעורבות המועצות האזוריות ,והמועצה האזורית ב ימין בפרט ,בב ייה בלתי
חוקית בשטחים היא בגדר "מכת מדי ה" שמחייבת התייחסות רצי ית של גורמי אכיפת
החוק ,כמו גם של הגורמים המי הליים האמו ים על הפיקוח על פעולות הרשויות
המקומיות ,קרי משרד הפ ים.
 .43העבירות שבוצעו לכאורה:
לאור העובדה שהב ייה כולה במקום עשית ללא היתרי ב ייה חוקיים ומבלי שאושרה
תכ ית מתאר המאפשרת הוצאת היתרי ב ייה לשכו ת מגורים וככל ה ראה תוך הפרת צווי
הפסקת עבודות וצווי הריסה ,כל המעורבים בב ייה לכאורה מעורבים בביצוע עבירות
פליליות ,ולכל הפחות עבירות אלה:
א.

ב יה בלתי חוקית ,לפי סעיף 37ב )א()ב()ג()ד( של הצו בדבר תכנון ערים,
כפרים ובניינים )יהודה ושומרון( )מס'  ,(418התשל"א 1971-החל בגדה
המערבית; וכן -

ב.

שולח יד ברכוש ממשלתי ,לפי סעיף  (5)6לצו בדבר רכוש ממשלתי )יהודה
ושומרון( )מס'  ,(59תשכ"ז ;1967 -וכן -

ג.

הפרת הוראה חוקית לפי סעיף ) 287א( לחוק העו שין ,תשל"ז ;1977-

 .44למרות ראיות ברורות לביצוע עבירות כאמור ,ולמרות שהמידע והראיות הועברו למשיבים
מבעוד מועד ,עד לרגע כתיבת שורות אלה למיטב ידיעת העותרים לא עצרה הב ייה ,לא
בוצעו צווי הריסה כלשהם ולא פתחה חקירה לבירור החשדות כאמור.
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 .45מכאן עתירה זו.

 .IVמיצוי הליכים:
 .46ביום  22.9.16שלחו הח"מ פ יה ראשו ה ב ושא ,בשמם של העותרים ,למשיב מספר ,1
היועץ המשפטי לממשלה ,ובה דרישה לפתיחה בחקירה של כל המעורבים בב יה הבלתי
חוקית בכרם רעים .לפ ייה זאת צורפו הממצאים שהיו בידי העותרת המצביעים על חלקם
של כל המעורבים בביצוע העבירה )ראו לעיל פסקה  .(33הסיבה ש שלחה פ ייה למשיב זה
היא החשד שראש מועצת מטה ב ימין היה מעורב בב ייה.
 .47במקביל ביום  22.9.16שלחה ליו"ר מועצת מטה ב ימין ,מר אבי רואה שבתחומה
מתבצעות עבודות הפיתוח והב יה באופן לא חוקי פ ייה בדרישה להפסקה מידית של
עבודות הב יה והפיתוח.
 .48ב וסף ,שלחה פ יה למ הל יחידת הפיקוח במ הל האזרחי מר מרקו בן שבת ביום 22.9.16
בדרישה לפעול לאלתר להפסקת העבודות ולאכיפה ומימוש של צווי ההריסה שהוצאו
למב ים בכרם רעים.
 .49ביום  25.9.16התקשרה למשרד הח"מ ציגת המ הל האזרחי וביקשה כי הפ יה תשלח
לקצין פ יות הציבור במ הל האזרחי ,במקום למ הל יחידת הפיקוח .ביום  27.9.16שלחה
פ יה זהה לזו ש שלחה ביום  22.9.16רק שה מען שו ה ועתה היא מוע ה לסרן אלירן ששון
קצין פ יות הציבור במ הל האזרחי
 .50במקביל לפ יה זאת שלחה ביום  27.9.16פ ייה לשר הביטחון ,מר אביגדור ליברמן ,וגם
בה דרישה כי יפעל בכפוף לסמכותו ויורה לאכוף ולממש את צווי ההריסה שהוצאו במהלך
הש ים בכרם רעים.
 .51פ יות אלא לא זכו למע ה עד ש שלחו תזכורות כמפורט להלן.
 .52ביום  30.1.17שלחה פ ייה וספת למשיב מספר  1היועמ"ש וכן למשיב מספר  3ראש אגף
החקירות במשטרת ישראל ,מר מ י יצחקי ,עם העתק למשיב מספר  2פרקליט המדי ה,
עו"ד שי יצן .לפ יה זאת צורפו כל הפ יות הקודמות כולל ספחי הפ יה המקורית.
 .53תזכורת שלחה ביום  31.1.17אף לקצין פ יות הציבור שבי תיים ושא המשרה התחלף,
ובה חזרה על הדרישה כי ימומשו צווי ההריסה וייפסקו עבודות הב יה הבלתי חוקיות.
עותק מכל הפ יות ש שלחו כאמור לעיל מצורפות ומסומ ות כ ספח מס10 .
 .54ביום  31.1.17התקבל מע ה ראשון מלשכת היועמ"ש ובו אמר כי הפ ייה הועברה ללשכת
פרקליט המדי ה.
ביום  8.2.17שלח מע ה מלשכת פרקליט המדי ה ובה אמר כי הפ ייה הועברה לטיפול
המש ה לפרקליט המדי ה – תפקידים מיוחדים ,עו"ד עמית איסמן.
עותקים מהמע ים המוזכרים לעיל מצורפים ומסומ ים כ ספח מס11 .
 .55ביום  23.2.17שלחה פ ייה לעו"ד עמית איסמן ,המש ה לפרקליט המדי ה  -תפקידים
מיוחדים ,ובה עמדו העותרים על הדרישה לפתוח בחקירה כ גד כל המעורבים בב יה
הבלתי חוקית המשתוללת בכרם רעים.
עותק מהפ יה למש ה לפרקליט המדי ה – תפקידים מיוחדים מצורף ומסומן כ ספח מס.
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 .56ביום  21במרץ  2017התקבל במשרד הח"מ מע ה מלשכתו של יועמ"ש מערכת הביטחון.
במכתבו של העוזר הראשי למשפט ל ושא ביטחון מסר כי בין הש ים  2014-2016הוצאו
על-ידי יחידת הפיקוח של המי הל האזרחי  57צווי הפסקת עבודות למב ים במאחז ,וכי
מימוש צווים אלה "יתבצע בהתאם לסדרי עדיפויות ובכפוף לאילוצים מבצעיים".
עותק מהמע ה מלשכת יועמ"ש מערכת הבטחון מצורף ומסומן כ ספח מס13 .
 .57המשמעות של מע ה זה היא כי אין כוו ה בעתיד ה ראה לעין ,למרות הב ייה המאסיבית
שיוצרת עיירה בלתי חוקית בגודל של פרבר בישראל ,לאכוף את צווי הפסקת העבודות.
 .58ה ה כי-כן ,הדרישה לבצע פעילות אכיפה שתעצור את הב ייה דחתה ולמרות כל הפ יות
המוזכרות בחלק זה ,כמעט חצי ש ה מאז שלחה הפ ייה הראשו ה ,לא התקבלה ולו
תשובה ע יי ית אחת ב וגע לדרישה לפתוח בחקירה פלילית של הפרת החוק האי ט סיבית
והמאסיבית המתרחשת במאחז .אף אחד מהגורמים המופקדים על שמירה ואכיפת החוק
לא מצא ל כון לבדוק את הדברים לעומקם ולהחזיר תשובה מקצועית באם פתחה חקירה
בגין העבירות המצוי ות ברישא של עתירה זאת.
 .59במצב דברים זה לא ותרה לעותרים כל ברירה אלא לפ ות לבית המשפט ה כבד בבקשה
כי יע יק סעד בדמות צווים שיפוטיים המורים על אכיפת צווי הפסקת העבודות וההריסה
וכן על פתיחה בחקירה.
.V

ההקשר ההיסטורי :הכשל המתמשך באכיפת הדין על ישראלים בגדה בכלל ,בתחום
הב ייה בפרט
 .60עשרות אלפי ואולי מאות אלפי מילים כתבו על היעדרה של אכיפת חוק אפקטיבית על
ישראלים מפירי חוק בגדה המערבית .בעיית אכיפת החוק על ישראלים מלווה את הכיבוש
הישראלי מאז החל מפעל ההת חלויות.
 .61בתחילת ש ות השמו ים ,בעקבות בג"ץ  175/81אל אתשה ואח' ' שר הביטחון ואח' ,פ"ד
לה ) ,361 (3שם התלו ו תושבי חברון על הטרדות והתעללות מצד מת חלי בית הדסה,
הוקם צוות מתאם ,בראשותה של עו"ד יהודית קרפ מפרקליטות המדי ה ,לבחי ת והכ ת
הלים וה חיות לאכיפת חוק על ישראלים מפרי חוק בגדה המערבית ובחבל עזה .דין
וחשבון של הצוות )"דו"ח קרפ"( שהתפרסם ביום  23.5.1982היה ראשון בסדרה ארוכה
של דו"חות ציבוריים שעתידים היו לעסוק מאז ועד היום בבעיית אי-אכיפת החוק
בשטחים הכבושים.
 .62בש ת  1994התפרסם דו"ח ועדת החקירה הממלכתית לע יין הטבח במערת המכפלה
)"דו"ח שמגר"( ,וגם שם מתחה ביקורת על כשלי אכיפת החוק:

"לא עלה בידי ממשלות ישראל לדורותיהן ,והגופים הביצועיים
המופקדים על ה ושא ,לעשות את המירב כדי לאכוף את החוק,
בעקבות האי תיפאדה ,לא במגזר הערבי ולא במגזר היהודי ...די
ש ציין ,כדוגמא ,כי עד לעת האחרו ה לא טופלו אירועים בהם לא
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הגיש ערבי את תלו תו בעצמו במשטרה ,על אף קיומן של ראיות
אחרות למעשה העבירה ובכללן עדי ראייה מא שי הצבא"
) .63דו"ח ועדת החקירה לע יין הטבח במערת המכפלה בחברון )בראשות ה שיא שמגר(
)תש "ד( ,עמ' (192
וראו הדברים הבאים שכאילו כתבו לע יי ו:

" תגלו ליקויים באכיפת החוק ...קודת המוצא המקובלת עלי ו
היא כי בהיעדר אכיפת חוק יעילה אין גם שלטון יעיל .באווירה
שבה איש הישר בעי יו יעשה ,בלי ליטול על עצמו סיכון מוחשי
שישא באחריות אם יחרוג מכללי המותר ,פגעת תקי ות פעולתן
של הרשויות המופקדות על השליטה היעילה בשטח .בית
המשפט העליון העיר כבר לפ י ש ים ,כי שלטון החוק אי ו וצר
יש מאין ,ואי ו דבר ערטילאי .צריך להיות לו ביטוי מוחשי
ויומיומי בעצם קיומם של הסדרים ורמטיביים מחייבים
ובהפעלתם הלכה למעשה כלפי כולי עלמא )בג"צ  428/86ברזילי
' ממשלת ישראל ,פ"ד מ)"554 ,505 (3
)שם ,עמ'  ;243ההדגשה של ו ,מ.ס ,.מ.ש(.
 .64בעקבות פרסום דו"ח שמגר ואימוץ מסק ותיו ,הוקם המחוז השישי של משטרת ישראל,
הוא מחוז ש"י .ב וסף ,היועץ המשפטי לממשלה דאז ,מר מיכאל בן-יאיר ,פרסם והל חדש
אשר אמור היה להסדיר את חלוקת האחריות ב וגע לאכיפת החוק על ישראלים בגדה
המערבית ובחבל עזה .ה והל שו ה ועודכן בידי היועץ המשפטי אליקים רובי שטיין .ל וסח
העדכ י ראו:
 .65והל אכיפת החוק והסדר לגבי ישראלים מפרי חוק באיו"ש ובאזח"ע )מכתב מס'
(15620/98
בסעיף  6קבע ה והל כך:

" .1משטרת ישראל תהיה אחראית לטיפול באכיפת החוק והסדר
בתוככי הישובים הישראליים .צה"ל יהיה אחראי לטיפול
במעטפת שמחוץ ליישוב )זאת הן במקרה בו קיים מידע מוקדם
על האירוע ובין אם אין(.
 .2בכל אירועים אחרים שיהיה לגביהם מידע מוקדם המאפשר
התארג ות מראש – משטרת ישראל תהיה אחראית לטיפול
באכיפת החוק והסדר באירוע עצמו וצה"ל יסייע לה ויטפל
במעטפת".
 .66ה ה כי-כן ,והלי היועמ"ש קובעים במפורש כי משטרת ישראל תהיה אחראית לאכיפת
החוק על ישראלים בגדה המערבית .צה"ל משאיר בידו את האחריות הכללית וה והל גם
קובע כי במידה ויש אירוע של הפרת הסדר שאליו מגיעים חיילי צה"ל ראשו ים ,הרי שעד
להגעת המשטרה צה"ל אחראי לאכיפת החוק.
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 .67אלא שכל ה הלים וכל הדו"חות לא שיפרו את המצב והפרת החוק מצד ישראלים בגדה
ותרה ללא מע ה ראוי עד עצם היום הזה.
ראו ,בין היתר:
"מראית החוק :אכיפת החוק על אזרחים ישראלים בגדה המערבית" ,יש
דין )יו י ;(2006
"אדמה שדודה :חסימת הגישה של פלסטי ים לקרקע סביב הת חלויות",
בצלם) ,ספטמבר ;(2008
"חרב הגירוש :אלימות ,הת כלויות ואי-אכיפת החוק בדרום הר חברון",
בצלם )יולי ;(2005
"הכל צפוי והרשות תו ה :טיפולן של רשויות אכיפת החוק בהתקפות של
מת חלים על מוסקי זיתים" ,בצלם ) ובמבר ;(2002
"עומדים מ גד :אי-אכיפת החוק על מת חלים בחברון" ,בצלם )אוגוסט
;(2002
"גזל הקרקעות :מדי יות ההת חלות בגדה המערבית" ,בצלם )מאי
;(2002
"הסכמה שבשתיקה :מדי יות אכיפת החוק על מת חלים בשטחים",
בצלם )מרץ ;(2001
"דין לעצמם :אי-אכיפת החוק על מת חלים שתקפו פלסטי ים בתגובה
לפגיעה באזרחים ישראלים" ,בצלם )אוקטובר ;(2001
"עומדים מ גד" – תפקודם של חיילים בעת עבירות של אזרחים ישראלים
הפוגעים בפלסטי ים בשטחי הגדה המערבית" ,יש דין )מאי (2015
 .68אף מבקר המדי ה קבע בדו"ח 63ב מ  2013כי הליקויים הקשים בתחום אכיפת החוק
יוצרים מציאות קשה ומתמשכת בגדה המערבית של "איש הישר בעי יו יעשה") .ראו
עמודים  141 -131בדו"ח מבקר המדי ה 63ב( 2013 ,
 .69דברים אלה כו ים לכל סוגי הפרות הדין על-ידי ישראלים בגדה המערבית .אולם באופן
קו קרטי התפתחה בגדה תופעה של ב ייה לא חוקית והקמת מקומות יישוב שלא אושרו
על-ידי הגורמים הרלב טיים )מאחזים(.
 .70כאמור ,את התופעה של המאחזים הבלתי מורשים חקרה עו"ד טליה ששון והדו"ח
שפרסמה עמד על היקפה העצום של התופעה וחומרתה מבחי ת שלטון החוק.
 .71ב וסף ,הוכן במשרד הביטחון בסיס תו ים ב וגע למאחזים הבלתי מורשים .בסיס תו ים
זה שידוע בכי ויו "דו"ח שפיגל" )ע"ש עורכו ,תא"ל ברוך שפיגל( פורסם בסופו של דבר
וממ ו עלה כי התופעה של ב ייה לא חוקית חרגה מתחום המאחזים הבלתי מורשים והפכה
לפרקטיקה פוצה בהת חלויות "רשמיות".
 .72בי ואר  2017פרסמה עותרת מס'  1דו"ח מקיף על שיטת העבודה שמאחורי הקמת
המאחזים והב יה הלא חוקית בהת חלויות ,בו מפורטת מעורבותם של רשויות
ממשלתיות שו ות בב ייה הבלתי חוקית .במיוחד עומד הדו"ח על היעדר האכיפה כגורם
מרכזי לעידוד התופעה ומאפשר לה להמשיך ולהתקיים ש ים ארוכות .לקראית הדו"ח
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 .73זהו אם-כן ההקשר שבתוכו פועלים בו י "כרם רעים" המאחז מושא עתירה זו.

ב .הטיעון המשפטי
 .74העותרים יטע ו כי הימ עות המשיבים מ קיטה בצעדים ה דרשים להפסקת הב ייה הבלתי
חוקית במאחז כרם רעים ,ממימוש צווי ההריסה שהוצאו במקום ומחקירת החשדות
לביצוע עבירות פליליות בפרשה זו  -מהווים הפרה של מספר חובות המוטלות עליהם
וקבועות במשפט הבי לאומי ה וגע לתפיסה לוחמתית.
 .75ב וסף ייטען כי מחדלי המשיבים כאמור לעיל לוקים אף בפגם מ הלי של אי-סבירות
קיצו ית.
 .76להלן פרט את טע ותי ו ביחס לחובות המוטלות על משיבי המדי ה להגן על כסי ציבור
ובהן מקרקעי ציבור מפ י פלישה וב ייה שלא כדין .לאחר מכן פרט את טע ותי ו ביחס
לחובת המשיבים לקיים ללא דיחוי חקירה מקצועית ו טולת פ יות של החשדות להפרת
החוק על-ידי בו י המאחז.
.I

חובתה המוגברת של המדי ה כמעצמה כובשת להגן על רכוש הציבור בשטח הכבוש
 .77האדמות עליהם ב ה המאחז כרם רעים ושבהם מתבצעות העבירות שהמשיבים התבקשו
לחקור ,הי ם אדמות ציבוריות )או כפי שהן מכו ות לעיתים" :אדמות מדי ה"(.
 .78כידוע ,די י הכיבוש הבי לאומיים הקבועים בין היתר בתק ות ה ספחות לאמ ת האג
הרביעית בדבר הגיה וכלליה של המלחמה ביבשה ) (1907ובאמ ת ג' בה הרביעית בדבר
הג ה על אזרחים בעיתות מלחמה ) ,(1949הם שמסדירים את סמכויותיו ,כוחותיו
וחובותיו של הצבא בשטח ה תון לתפיסה לוחמתית.
 .79תק ה  43לתק ות האג קובעת את סמכותו ואת חובתו של המפקד הצבאי בשטח ,לשמור
על הסדר והביטחון באזור ה תון בשליטתו .תק ה  43מע יקה לצבא הכיבוש סמכויות
וכוחות שלטו יים ומתווה את השיקול המרכזי להפעלתם ע"י הכובש :טובתה של
האוכלוסייה המקומית של השטח הכבוש ועקרון שימור ושמירה על הקיים .למען הסדר
הטוב ,ביא את סח התק ה בשלמותה:
תק ה 43

בעבור סמכויות השלטון החוקי למעשה לידי הכובש ,י קוט הלה בכל
האמצעים שביכלתו כדי להחזיר על כ ם ולהבטיח את הסדר והחיים
הציבוריים ,עד כמה שהדבר אפשרי ,מתוך כיבוד החוקים ה והגים
במדי ה ,חוץ אם בצר ממ ו הדבר לחלוטין.
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 .80הפרש ות של תק ה  43הוסיפה לכלל העליון של די י הכיבוש המופיע בו במפורש – דאגה
לרווחת האוכלוסייה הכבושה – את הקוטב ה ובע מהיות די י הכיבוש ,ותק ה  43בתוכם,
חלק מדי י המלחמה והלחימה :שמירה על האי טרסים הביטחו יים של המעצמה
הכובשת .ש י קטבים אלה ,טובת ה כבשים ובטחון הכובש ,הם שמ יעים את די י הכיבוש
ויוצרים את מארג השיקולים ה"חוקיים" שיכולה המעצמה הכובשת לשקול בעת שהיא
עושה שימוש בכוחות שלטו יים ומ הלת את השטח הכבוש.
 .81פרש ות זו עוברת כחוט הש י גם בפסיקתו של בית המשפט ה כבד בעתירות שע יי ן
הכיבוש הישראלי )לדיון מקיף ב"ש י הקטבים" של די י הכיבוש ראו :בג"צ  393/92ג'מעית
אסכאן ' מפקד כוחות צה"ל באזור יהודה והשומרון פד"י לז) – 785 (4להלן" :פרשת
ג'מעית אסכאן"(.
 .82די י הכיבוש ,אם כן ,קובעים משטר של אמ ות זמ ית והם מחייבים ,בין השאר ,שכל
שי וי ארוך טווח בשטח הכבוש ,ככל שהוא מותר ,ייעשה לטובתה של האוכלוסייה
המקומית )היא אוכלוסיית האזרחים המוג ים( .פן ש י ,שלילי ,של חובת ה אמ ות היא
האיסור המוטל על המעצמה הכובשת ל צל את השטחים ה תו ים לשליטתה לצרכיה-
שלה ,לרבות כסי הדלא -יידי ,למעט )במגבלות מסויימות( לצרכיה הביטחו יים.
 .83לע יי ו ,תק ה מס'  55לתק ות האג מטילה על הכוח הכובש את החובה לשמור על
ה כסים הציבוריים ול הלם על פי כללי טובת הה אה .וכך מורה אות ו תק ה מס'  55לע יין
זה:

"המדי ה הכובשת חשבת רק ל אמן ול ה ה של הב י ים הציבוריים ,כסי
דלא יידי ,יערות ומפעלים חקלאיים השייכים למדי ה האויבת וה מצאים
במדי ה הכבושה .עליה לשמור על קרן ה כסים האלה ול הלם לפי כללי
טובת -הה אה" .
 .84השילוב של תק ות  43ו 55-מטילות אם-כן על המעצמה הכובשת חובה להגן על כסי
ציבור ,ובכלל זאת אדמות ציבור ,מפ י פלישה ,היזק ושי וי.
 .85על חשיבות האמור בתק ה  55כחובה לשמור על הרכוש הציבורי מפ י פגיעות ומפ י
שי ויים ארוכי טווח ,עמד לא מכבר בית המשפט ה כבד ,בפסק די ו ,בבג"ץ  3103/06שלמה
ולירו ואח' גד מדי ת ישראל ואח' )פסק הדין מיום  ,(6.2.2011עמ .39-40 .וכך קבע בפסק
דין מקיף זה ביחס לחובות המעצמה הכובשת ביחס לרכוש הציבורי ,לרבות כסי דלא-
יידי:

"  .39הכלל לפיו מדי ה כובשת דרשת ל הל רכוש ציבורי שתפסה
בהתאם לכללי טובת הה אה מהווה חלק מן המשפט הבי לאומי
המ הגי ) Jean-Marie Henckaerts and Louise Doswald-Beck,
Customary International Humanitarian Law, Vol. I: Rules

).( 178-179 (2009
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 .40הכח הכובש רשאי ,אפוא ,על פי כללי המשפט הבי לאומי,
להחזיק ב כסי דלא  -יידי שהי ם רכוש ממשלתי השייך למדי ת
האויב ,ולהפיק מהם טובת ה אה ,אולם עליו החובה לשמור עליהם

ולהימ ע מפגיעה בהם )הילה א דלר "די י כיבוש" רובי סיבל משפט
בי לאומי ) 575מהדורה ש יהGeorg Schwarzenberger, ;( 2010 ,
International Law, Vol II: The Law of Armed Conflict 248,

) .( 311-315 (1968מחובתה של המדי ה לשמור על קרן ה כסים
ול הלם בהתאם לכללי הפקת טובת הה אה  .היא אי ה רוכשת
בעלו ת ב כסים אלה ועל כן היא מ ועה ,בהתאם לכך ,מלמכור
אותם או מלפעול באופן שירוקן את הזכויות בהם מתוכן ,שהרי
כתוצאה מכך תפגע קרן הרכוש "
 . 86ובהמשך פסק הדין ,בפסקה  42לפסק די ה של כב' השופטת א' פרוקצ'יה,
קבעו הדברים הבאים:
המדי ה הכובשת דרשת ,אפוא ,להגן על הרכוש הציבורי
" .42

בשטח התפוס ,ו אסר עליה לפגוע ברכוש .גרימת הרס רחב או
החרמתו של רכוש בק ה מידה רחב תיחשב ה להפרה חמורה של
האמ ה ,אלא אם עשו עקב צורך צבאי".
 .87למעלה מן הצורך וסיף ,כי גם המחקר של הצלב האדום הבי לאומי בדבר הדי ים
המ הגיים של המשפט ההומ יטארי הבי לאומי ,אישר כי אכן קיים כלל במעמד של משפט
בי לאומי מ הגי ,הקובע כי כסי ציבור דלא -יידי בשטח כבוש י והלו ע"פ די י ה אמ ות
למעט אם שימוש מכלה שלהם או פגיעה בהם בכל דרך אחרת דרשת בשל "צורך מלחמתי
הכרחי" .המדובר בכלל מס' :51
Rule 51. In occupied territory:
1. movable public property that can be used for military
;operations may be confiscated
2. immovable public property must be administered according to
the rule of usufruct; and
;3. private property must be respected and may not be confiscated
Except where destruction or seizure of such property is required by
imperative military necessity.
J.M Henckaerts and L. Doswald-Beck, CUSTOMARY INTERNATIONAL
HUMANITARIAN LAW, Vol. I : Rules (Cambridge, 2005), at pp.178-179.
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 .88גם הפסיקה של בית המשפט ה כבד הכירה בעבר בחובות המוטלות על המשיבים ,בכל
ה וגע לשמירה על כסים ציבוריים ,והמגבלות הקיימות לצורך זה:

"ה ה כי כן הוטלה על המשיב הראשון חובה לשמור על ה כסים ,היי ו,
תק ה  55ה "ל לא באה רק כדי להצהיר על כך ,כי זכויותיו של השלטון
הצבאי הן מוגבלות באופן יחסי ,וכי רצף השלטון אי ו ושא בחובו גם
רצף של בעלות ממש ,והאמור בה אי ו מתמצה רק בהע קת זכות יהול
והפקת פירות ,אלא הוטלה מכוחה גם אחריות לשמירתו ולקיומו של
הרכוש".
)בג"ץ  285/81אל אזר ' מפקד יהודה ושומרון ,פד"י לו) ,701 (1בעמ'
 ;704ההדגשות הוספו(
 .89החובה המוטלת על המשיבים היא ,כאמור ,חובה המחייבת פעילות אקטיבית לצורך
אכיפת החוק ,כחלק מהשמירה על כסי הציבור בשטח הכבוש ,המצויים ב יהול המשיבים
ב אמ ות .וכפי שקבע בית המשפט ה כבד בפרשת מוראד:

" ההג ה על ביטחו ם וק יי ם של התושבים המקומיים היא מהחובות
הבסיסיות ביותר המוטלות על המפקד הצבאי בשטח".
)ראו בג"צ  9593/04ראשד מוראר ,ראש מועצת הכפר יא ון ' מפקד
כוחות צה"ל ביהודה ושומרון] ,פורסם ב בו;  [26.6.2006פסקה  33לפסק
הדיו .ההדגשות במקור (.

 .IIהפגיעה בחובת ההג ה על כסי הציבור
 .90עמדת העותרים הי ה כי הפקרת האדמות המוגדרות כאדמות מדי ה והי ם כסי הציבור,
לעבריי י כרם רעים ,מהווה הפרה של החובה המוטלת על המשיבים ,עת הב ייה עשית
תוך הריסתו של השטח ,ללא היתר ובפועל אי ה מהווה שמירה על השטח ועל ה כס אלא
הפקרתו לכל דיכפין מטעם תושבי המאחז.
 .91השתלטותם של הפולשים לקרקעות המדי ה על אדמות הציבור ועשייה בהן כבשלהם ,ללא
כל הפרעה ממשית כלשהי מצד המשיבים ,וללא תגובה חקירתית-פלילית ,מהווה ,לפיכך,
הפרה מצד המשיבים של חובותיהם על פי המשפט הבי לאומי ההומ יטארי ,כמו גם הפרה
של החובות המוטלות על המשיבים מכוח המשפט הישראלי.
 .92הז חת האכיפה פשטה בכל תחומי החיים תחת הכיבוש ,אולם דמה ,כי בתחום העבירות
על חוקי התכ ון והב יה תופעת אי האכיפה מרימה את ראשה באופן החמור ביותר.
 .93וכאילו לא די בחומרה שבאי -קיטה מיידית בהליכי אכיפה אפקטיביים ובהם חקירה
פלילית כ דרש בעתירה זו באופן עצמאי על-ידי הרשויות ,הרי שגם כשמדווח לרשויות
ולגורמים האחראיים על אכיפת החוק בזמן אמת על הפרות החוק ,כמו במקרה ד ן ,הרי
שאלו לא וקפות אצבע על מ ת להפסיקה ,ומאפשרות את התרחבות הב ייה הבלתי
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חוקית ,את המשכה של הפרת החוק ואת הפגיעה בשלטון החוק בגדה המערבית.
 .94לאור האמור לעיל לע יין חובת משיבי המדי ה לשמור על מקרקעי הציבור בשטח המוחזק
בתפיסה לוחמתית ,הימ עותם מלאכוף את הדין על בו י המאחז מושא עתירה זו ,ל קוט
בהליכים ה דרשים להפסיק את הב ייה ולהרוס את ש ב ה באופן בלתי חוקי – מהווה
הפרה של חובותיהם ולפיכך לוקה באי-סבירות קיצו ית.
 .95לאור כל זאת ,מתבקשים הצווים ) (1ו (2)-המפורטים בראשית כתב עתירה זה.

 .IIIההשלכות הפוליטיות ,המדי יות והבי לאומיות שיש להפרות חוק בכל ה וגע לב יה בלתי
חוקית בשטחים המוחזקים ע"י ישראל.
 .96אין זה סוד כי הב יה בגדה המערבית הי ו ושא פוליטי ש וי במחלוקת ה מצא בלב סדר
היום של השיח הציבורי בישראל ואף בעולם כולו .כבר כמה עשורים שיחסי החוץ של
ישראל מושפעים ישירות מהב יה בגדה המערבית והרחבת ההת חלויות .ה ושא הי ו
מרכיב מרכזי של יחסי החוץ של ישראל אף עם ידידתה ובת בריתה הגדולה ארה"ב ורק
לאחרו ה הייתה לסוגייה בשיח בין ה שיא ה בחר של ארה"ב וראש ממשלת ישראל
בפגישתם בוושי גטון בחודש פברואר .2017
 .97שאלת הרחבת מפעל ההת חלויות מעסיקה את הציבוריות הישראלית והיא ככל ה ראה
הסוגיה המפלגת את אזרחי המדי ה יותר מכל סוגייה אחרת.
 .98לא יתן ,אם כן ,להפריז בחשיבותה של הב יה הבלתי חוקית ברחבי הגדה בכלל ובכרם
רעים בפרט ,ש עשית מבלי ש ית ה החלטת הגופים המוסמכים לגביה ובראש ובראשו ה
ממשלת ישראל שלא החליטה על הקמת יישוב במקום.
 .99הדבר חמור במיוחד במקרה ד ן ,שבו הוצאו צווי הפסקת עבודה וצווי הריסה אך הללו לא
אכפו – מה שמעיד על הפרת החובה המוטלת על המשיבים להגן על כסי הציבור בשטח
המוחזק בתפיסה לוחמתית.

 .IVהחוק להסדרת ההתיישבות ביהודה והשומרון ,התשע"ז) 2017-להלן" :החוק להפקעת
אדמות פלסטי ים"(
 .100למען הסר ספק יש להבהיר כי החוק להפקעת אדמות פלסטי ים ,אשר התקבל בכ סת
ביום  6בפברואר  ,2017ושמטרתו להכשיר בדיעבד את הב ייה במאחזים אי ו חל על
המאחז מושא עתירה זו כרם רעים.
 .101הסיבה שהחוק אי ו חל במקרה זה היא כי החוק קובע הוראות לגבי "מקרקעין הטעו ים
הסדרה" המוגדרים בסעיף  1לחוק כ"מקרקעין באזור שזכויות השימוש וההחזקה בהם
או בחלקם אי ן תו ות לרשויות האזור או לממו ה" .לגבי מקרקעין כאלו מורה החוק
הוראות שו ות כגון הימ עות מפעולות אכיפה )סעיף  ,(7הקצאה )סעיף  (5והשלמת הליכי
תכ ון )סעיף .(6
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 .102אלא שהב ייה בכרם רעים עשית במקרקעין שזכויות השימוש והחזקה בהם תו ות
לממו ה ולפיכך הוראות חוק הפקעת אדמות פלסטי ים אי ו רלב טי לגביה.
 .103להשלמת התמו ה רק ציין כי שתי עתירות התוקפות את חוקייתו של החוק הוגשו ,אחת
מהן בין היתר על-ידי העותרת מספר  1כאן )בג"צ  2055/17ראש מועצת הכפר עין יברוד ו-
 39אחרים ' הכ סת ו 6-אחרים(.
 .Vהחובה לחקור ע"פ המשפט הישראלי
 .104החלקים להלן של כתב העתירה וגעים לסעד מספר ) (3המבוקש בראשית כתב עתירה זה
לצו על ת אי )פתיחה בחקירה(.
 .105חובתה של רשות חוקרת לפתוח בחקירה כל אימת שעולה חשד לביצוע עבירה קבועה בחוק
סדר הדין הפלילי:

ודע למשטרה על ביצוע עבירה ,אם על-פי תלו ה ואם בדרך אחרת ,תפתח
בחקירה...
)חוק סדר הדין הפלילי ] וסח משולב[ ,תשמ"ב –  ,1982סעיף (59
 .106לשון חוק סדר הדין הפלילי היא חד-משמעית בע יין החובה לחקור ולכן אין כל אפשרות
להתחמק מהחובה הזו:

"הגיעה למשטרה "ידיעה" בדבר ביצועה של עבירה שלא בדרך של "תלו ה"
כאמור – גם אז חייבת המשטרה לפתוח בחקירה מיוזמתה"
)י .קדמי ,על סדר הדין בפלילי ) ,2003כרך ראשון( עמ' (546
 .107על פי הסיפא של סעיף  59לחוק סדר הדין הפלילי בעבירה שאי ה פשע רשאי קצין משטרה
בדרגת פקד ומעלה להורות שלא לחקור רק אם היה סבור שאין בדבר ע יין לציבור או אם
היתה רשות אחרת מוסמכת על פי דין לחקור בעבירה.
 .108העותרות סבורות כי אין ספק שש י החריגים הללו אי ם מתקיימים בע יי ו .עבירות
הב יה המתוארות בחלק העובדתי של עתירה זאת אי ן בסמכות חקירה וטיפול של "רשות
אחרת" וכמובן ש"הע יין לציבור" בהן אי ו ז יח כפי שסוגיה זאת הוגדרה בה חיה  1.1של
פרקליט המדי ה "שיקולים לסגירת תיק בשל העדר ע יין לציבור" )עדכון אחרון כז בטבת
התשס"ג 1 ,בי ואר ) (2003להלן :ה חיות פרקליט המדי ה(.
 .109הפוך הוא  -לא רק שהע יין לציבור בעבירות ב יה בכלל ובגדה המערבית בפרט אי ו ז יח,
בית המשפט העליון במספר פרשות הדגיש את החשיבות הרבה של טיפול ,אכיפה והרתעה
בסוג זה של עבירות .להלן כמה דוגמאות:

א  " .דעת ו היא כי הגיעה העת להורות למדי ה לעמוד בהתחייבויותיה ולקיימן.
וכח הזמן הרב שעבר מעת שהוגשה העתירה ומעת שהתחייבה המדי ה לפ ות
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את המב ים ,גוברת חשיבותו של האי טרס הציבורי בשלטון החוק ובקיום
ההתחייבויות ...ראוי לציין כי אף ביחס לאותם מקומות בהם יש ה כוו ת
הסדרה של המדי ה ,סבורים א ו כי על המדי ה ל סות ולמצות בהקדם את
הליכי הסקר והתכ ון " ).בג"ץ  7891/07ת ועת שלום עכשיו  -ש.ע.ל מפעלים
חי וכיים ' שר הבטחון )פס"ד יתן ביום  ,( 18.11.13פסקה ( 14

ב " .הקו המ חה ובעל המשקל המכריע בהכרעותי ו השיפוטיות הוא כי על
רשויות המדי ה לפעול לקי ום החוק ולאכיפתו באזור ......ברוח הדברים
ש אמרו בפסק -הדין האמור ובפסקי  -דין רבים וספים שיצאו מלפ י ו במשך
הש ים ,אמר אף א ח ו ,כי הדין מחייב את המדי ה שלא ל הוג בגרירת
רגליים מתמשכת ב סיבות בהן עליה לפעול לאכיפת החוק ,במיוחד כך כשהיא
עצמה אי ה חולקת על חו בתה זו ) .בג"ץ  8887/06יוסף מוסא עבד א  -ראזק אל
אבות ' שר הבטחון )פס"ד יתן ביום  ,( 2.8.11פסקה ( 16

ג " .עם זאת אף אם מבדיקה זו עולה כי אדמת המאחז בבעלות המדי ה או
בבעלותם של ישראלים ,אין בכך כדי להפוך את המאחז להתיישבות חוקית.
כך ,הכשרת המאחז מחייבת השלמתם של הליכים במישור המדי י )החלטת
ממשלה על הקמת יישוב או שכו ה חדשים( ,המו יציפלי )הוצאת צו של
המפקד הצבא י בדבר שיוכו המו יציפלי של היישוב( והתכ ו י )הפקדת תכ ית

מיתאר ואישורה וקבלת היתרי ב ייה מרשויות התכ ון הרלוו טיות(") .בג"ץ
 " 5853/04אמ ה" ת ועת ההתיישבות של גוש אמו ים אגודה שיתופית '
ראש ממשלת ישראל )פס"ד יתן ביום  (20.9.14פסקה ( 7

ד" .ב ייה שלא כדין היא לא רק תופעה ,החותרת תחת התכ ון ה אות של
הב ייה ,אלא השלכותיה מרחיקות לכת יותר :היא בין התופעות הבולטות,
הפוגעות בהשלטת החוק") .כבוד השופט שמגר ,בבר"ע  1/84דוויק ' ראש
העיר ירושלים ויושב ראש הועדה המקומית לתכ ון וב יה לח) 500 , 494 ,( 1
) ( 1984

 .110אף הועדה בראשותו של כבוד השופט המ וח אדמו ד לוי ,שהתבקשה על-ידי ממשלת
ישראל לבחון את מעמד הב יה באזור יהודה ושומרון ,שעשתה בחוות-דעתה כל ש יתן
)ואף דברים שלא יתן( כדי להרחיב את אפשרות הכשרת המאחזים ,קטה בשפה חריפה
כשהתייחסה לתופעת הב ייה הלא חוקית:

"התופעה ש גלתה לעי י ו ב ושא ההתיישבות הישראלית ביהודה ושומרון
אי ה הולמת הת הגות של מדי ה שחרתה על דגלה את שלטון החוק כיעד
שאליו יש לשאוף ואותו חובה ליישם"
)עמ'  88לדו"ח הועדה מיום .(21.6.12
 .111מכל האמור לעיל היר וברור כי המאבק בעבירות ב יה הוא אי טרס ציבורי ראשון במעלה
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באופן כללי ,וכשמדובר בב ייה על-ידי ישראלים בגדה המערבית ,על היקפיה ,משמעויותיה
המדי יות וחומרתה כעבירה אידיאולוגית – על אחת כמה וכמה .לפיכך על גורמי אכיפת
החוק חלה חובה לפתוח בחקירה וללא דיחוי .הם אי ם רשאים לעצום את עי יהם
ולהתעלם מהפרות בוטות וגלויות של החוק ,על אחת כמה וכמה כשהדברים הובאו
בפ יהם .אי פתיחה בחקירה במקרה זה ובוודאי ללא הסבר או ימוק ,מהווה שיתוף פעולה
עם עבריי י הב יה.
 .112ב וסף יש לציין את החומרה המיוחדת של החשד כי המעורבים לכאורה בב יה הבלתי
חוקית הם גורמים ציבוריים ובהם המועצה האזורית מטה ב ימין והעומד בראשה מר אבי
רואה.
 .113החובה לחקור מתחדדת על רקע ההליכים שתוארו המת הלים בע יי ו של יו"ר המועצה
האזורית מטה ב ימין ,מר אבי רואה.
 .114מכל האמור עולה כי קיים חשד ממשי לביצוע עבירות על-ידי גורמים ציבוריים ופרטיים,
קיימת חובה בדין לחקור חשדות כאלו ואין כל עילה שלא לחקור במקרה זה.
א י מציעה להוסיף פיסקה בסג ון :חשוב לציין שהיעדר כל חקירה והעמדה לדין בתחום
הב יה הבלתי חוקית בשטחים שולחים מסר חד משמעי וברור לציבור ולעבריי י הב ייה
בפרט ,כאילו למעשה מותר לב ות באופן לא חוקי ,ואף משתלם לעשות כך .למעשה,
ההימ עות מחקירה ומהעמדה לדין מבטיחה לעבריי י הב ייה כי לא יאו ה להם כל רע ,לא
ייגרם להם זק כלכלי )שכן אין מימוש לצווי הפסקת העבודה וההריסה( ,וגם לא תהיי ה
לגביהם כל השלכות פליליות .לא אחת שמעו טע ות תושבי מאחזים על הסכמה של
המדי ה ומעורבותה בב ייה הלא חוקית כהצדקה למ יעת פי וי .טע ות אלה מבוססות
בראש ובראשו ה על היעדר כל אכיפה ,ואף היעדר כל חקירה של ה וגעים בדבר.
 .VIהחובה לחקור במהירות וללא דיחוי
 .115לצד החובה לחקור חשד לביצוע עבירות המובא לידיעת גורמי אכיפת החוק ,על הגורמים
המבצעים את החקירה בפועל חלה החובה לפתוח בחקירה באופן מיידי עם היוודע קיומו
של חשד לביצוע העבירות ,ולקיימה במהירות .הסיבה לכך ברורה לכל מי שמכיר ולו קצת
את עולם החקירות :איחור בפתיחה בחקירה ואיטיות של חקירה פוגעות באופן א וש
באפקטיביות שלה.
 .116הדברים הם ידועים וברורים ולמעשה לא דורשים תמיכה ומראי מקום .ובכל זאת זכיר
כי בבג"צ  5817/08באסם עראמין ' היועמ"ש )פס"ד יתן ביום  (10.7.11מתח ההרכב
)כב' ה שיאה השופטת דורית ביי יש ,וכב' השופטות איילה פרוקצ'יה ועד ה ארבל( ביקורת
חריפה על אופן הת הלות רשויות אכיפת החוק בפרשה ובין היתר בשל העיכוב בפתיחה
בחקירה ,דבר שהכשיל אותה .כב' השופטת ארבל ציי ה בפסק הדין את החשיבות הרבה
בפתיחתה של חקירה באופן מיידי לאחר התרחשות העבירה:

"דווקא בהי תן הריסון ש והג בית משפט זה ביחס להחלטות על העמדה
לדין או על הימ עות ממ ה ,דומה שמתחדדת החשיבות של חקירה ממצה
מייד בסמוך לאירוע"
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)בג"צ עראמין ,ההדגשה של ו – מ.ש ,.מ.ס(.
 .117עקרו ות אלה כו ים בכל עבירה אשר היא .האפקטיביות של החקירה פגעת ככל שעובר
הזמן מאז ביצוע העבירה ועד לפתיחתה .גם בעבירות מושא עתירה זו יש חשיבות לפתיחה
מיידית בחקירה והעיכוב הבלתי מוסבר והבלתי סביר בפתיחה בחקירה במקרה זה
מצמצם את הסיכוי למיצוי הדין.
 .VIIההימ עות מפתיחה בחקירה היא בלתי סבירה באורח קיצו י
 .118העותרות תטע ה שההימ עות מפתיחה בחקירה היא מחדל בלתי סביר של המשיבים וכי
לפיכך יש עילת התערבות ברורה של בית המשפט ה כבד.
 .119העותרות תטע ה כי:
א  .ההחלטה שהתקבלה )במחדל( שלא לפתוח בחקירה כ גד עבירות הב יה
המתוארות בחלק העובדתי של העתירה עומדת בסתירה לאי טרס הציבור .
ב  .ההחלטה על אי פתיחה בחקירה במקרה בו יש תשתית ראייתית התחלתית אי ה
מצאת במתחם הסבירות ואף לוקה ב אי  -סבירות קיצו י ת .
 .120כפי שכבר צויין לעיל בית המשפט רואה בהקפדה על די י התכ ון והב יה אי טרס ציבורי
מובהק ולכן עבירות מתחום התכ ון והב יה ראוי שיחקרו עד תום ,תוך כדי מיצוי הדין עם
העבריי ים .במקרה שלפ י ו העבירות הן חלק מ"מכת מדי ה" של ב ייה בלתי חוקית
אידאולוגית למטרת הצבת עובדות מדי יות בשטח .המשמעויות של הב ייה הן מרחיקות
לכת הרבה יותר מעבירות ב ייה "רגילות" בתוך תחומי מדי ת ישראל ,ובית המשפט
ה כבד שמוצף בהליכים בקשר לב ייה זו מכיר ומודע למשמעויות אלה היטב.
 .121לפיכך ,אי פתיחה בחקירה במקרה זה ה ה החלטה בלתי מתקבלת על הדעת העומדת
בסתירה לאי טרס הציבורי.
 .122האפשרות היחידה להימ ע מחקירה פלילית היא היעדרה של תשתית ראייתית ברמה
המצדיקה פתיחה בחקירה )ראו ד ג"ץ  7516/03יעקב מרודי ' היועץ המשפטי לממשלה
)החלטה התקבלה ביום  ,(12.2.04עמ.( 6 .

 .123במקרה שלפ י ו לא יכולה להיות מחלוקת שיש ה תשתית ראייתית התחלתית )והרבה
למעלה מזה( לביצוע עבירה ,ותשתית זו הובאה לידיעת המשיבים כבר בספטמבר .2016
אי פתיחה בחקירה במקרה כזה סותר את האי טרס הציבורי ואי ו עומד במבח י
הסבירות.
 .124למעלה מן הצורך ציין כי לא זו בלבד שהמשיבים לא הורו על פתיחה בחקירת העבירות
האמורות ,לאחר ש שלחו אליהם הראיות כפי ש אספו אצל העותרות ,המשיבים אף לא
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טרחו בשום שלב ל מק או להסביר מדוע לא יפתחו בחקירה וזאת ב יגוד לסעיף 2א לחוק
לתיקון סדרי המי הל )החלטות וה מקות( ,תשי"ט 1958-ולכללי המ הל התקין.
 .125מכל האמור עולה כי אי פתיחה בחקירה בהי תן ראיות משמעותיות לכאורה לב יה בלתי
חוקית משתוללת ,אי ה סבירה באורח קיצו י ודי ה להתבטל.
 .126לאור כל האמור ,מתבקש צו מספר ) (3בין הצווים המפורטים בראשית כתב עתירה זה לצו
על ת אי.

ד .סוף דבר
 .127חמש ש ים שב יה בלתי חוקית מתבצעת באין מפריע במאחז כרם רעים ,בלב הגדה
המערבית .צווי ההריסה שהוצאו במקום לא מומשו מעולם והב יה במקום רק הולכת
ומתרחבת.
 .128על אף פ יות והתראות של העותרת אל המשיבים מספטמבר  2016ועד היום ,לא טרחו
המשיבים להשיב ולו תשובה ע יי ית אחת.
 .129על אף שמדובר בב ייה בלתי חוקית תוך פלישה לאדמות ציבור ,ולמרות שהוצאו למיטב
ידיעת העותרים צווי הפסקת עבודות וצווי הריסה ,העבודות לא פסקו והמב ים לא
הרסו.
 .130על אף שהמשיבים קיבלו מהעותרות ראיות המוכיחות לכאורה ביצוען של העבירות
המתמשכות במקום ,לא פתחה למיטב ידיעת העותרות חקירה פלילית וזאת למרות
החובה הקיימת בדין לחקור ללא דיחוי כאשר:
א .יש ה תשתית ראיתיית התחלתית לקיומה של עבירה; ו-
ב .יש ו ע יין לציבור ) סיבות העבירה ,סיבות החשודים והאי טרס הציבורי(.
 .131לפיכך ,לא ותרה לעותרות כל ברירה אלא לבקש מבית המשפט להורות למשיבים לאכוף
את הדין על-ידי הפסקת העבודות ומימוש צווי ההריסה ו פתיחה מיידית של חקירת
החשדות לביצוע עבירות פליליות על-ידי המעורבים בב ייה – הכל בהתאם ל וסח הצווים
שבפתח כתב עתירה זה.
 .132ב וסף מתבקש בית המשפט ה כבד לחייב את המשיבים בהוצאות המשפט של העותרות
ובשכר טירחת עורכי די ם ,בתוספת מע"מ וריבית כחוק.
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ואלה ה ימוקים בעתירה לצו בי יים ולצו ארעי:
העותרים מבקשים מבית המשפט ה כבד להוציא צו בי יים המורה –
למשיבים  1-3וכן למשיבה  :7ל קוט בכל הפעולות הדרושות שבסמכותם כדי לעצור באופן
מידי את כל עבודות הב יה במאחז  -הן ב יית המב ים והן עבודות התשתית והפיתוח ,פריצת
דרכים וסלילה ,וכן למ וע כל פעולת איכלוס במב ים במאחז.
למשיבים  :7-9להימ ע מכל עבודות ב ייה ופיתוח ,או סיוע לעבודות ב יה ,בעצמן או
באמצעות אחרים;
למשיבים  :7-9להימ ע מביצוע או מסיוע לביצוע כל עסקה במב ים וכל העברת זכויות בהן,
ובכלל זאת להימ ע ממכירה ,החכרה ,השכרה ,הקצאה ,הע קת זיקת ה אה או כל זכות
ק יי ית אחרת ,בין בתמורה ובין שלא בתמורה.

והכל עד לקבלת פסק דין סופי בעתירה זו.
ב וסף ,העותרים מבקשים מבית המשפט ה כבד להוציא צו ארעי שתוכ ו זהה לצו הבי יים עוד
בטרם קבלת תגובת המשיבים לבקשה לצו בי יים ,ושיעמוד בתוקפו עד להחלטה בבקשה לצו
בי יים.

א .בעתירה זו מתבקש סעד שע יי ו אכיפת החוק כ גד עבודות בלתי חוקיות ש עשות ללא
החלטת ממשלה על הקמת יישוב במקום ,ב יגוד לתכ ית המתאר התקפה וללא היתרי ב ייה
במאחז "כרם רעים" ,ובכלל זאת הוצאת צווי הפסקת עבודה ומימושם ,מימוש צווי הריסה
קיימים והוצאת צווי הריסה וספים ומימושם.
ב .כפי שצוין בחלק העובדתי של כתב העתירה לצו על ת אי ,הב יה במקום עשית כולה ב יגוד
לחוק ,ללא היתרי ב ייה חוקיים ,ללא מסגרת תכ ו ית ,תוך הפרת צווי הפסקת עבודות וצווי
הריסה שהוצאו למב ים ,וללא הסכמת הרשויות האמו ות על הרכוש הממשלתי )המשיב .(3
ג .הב יה מבוצעת ברובה )למעט הכביש ההיקפי וכביש הגישה המצויים על קרקע פרטית( על
אדמות ציבוריות המכו ות לעיתים "אדמות מדי ה" ,אשר מהבחי ה המשפטית מ והלות
במסגרת של שלטון כיבוש במשטר של אמ ות לטובת הציבור ה כבש.
ד .היות והב יה מתקדמת ומתבצעת בקצב מסחרר כפי ש יתן לראות מהצילומים המצורפים
לעתירה קיים חשש ממשי כי מב י הקבע ה ב ים יאוכלסו בקרוב .אכלוס המב ים יערים
קשיים של ממש על מימוש הסעד המבוקש בעתירה ,ויסבך את ביצוע הפעולות ה דרשות
לאכיפת החוק שכן על פי והלי המשיבים אין מפ ים בית המאוכלס ע"י ישראלים בגדה
המערבית ללא אישור דרג מדי י.
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ה .ב וסף ,על פי התחייבות ש ית ה בעבר ע"י קודמו בתפקיד של המשיב  4בפ י בית המשפט
ה כבד במסגרת תצהירו בבג"ץ  9051/05יש ה עדיפות עליו ה להשלמת הליכי אכיפה כלפי
מב ים המצויים בראשית ב ייתם ושטרם אוכלסו .התחייבות זאת עולה בק ה אחד עם
ההיגיון הבריא והשכל הישר .הקושי הא ושי והפוליטי בהשלמת הליכי אכיפה במב ים
מאוכלסים קשה לאין שיעור לעומת הקושי ב קיטת פעולות אכיפה במב ים שעדיין עומדים
ריקים.
ו .מ יסיון העבר אף עולה כי הגורמים הבו ים את המב ים הלא חוקיים באזור ,והגים לבצע
העברה של זכויות בהם לצדדים שלישיים ,עפ"ר בתמורה ,דבר שעלול אף הוא ליצור קשיים
משפטיים באכיפת הדין ל וכח קיומם של צדדים שלישיים בעלי ע יין.
ז .ברור הוא כי הכשרת השטח וב יית מב י הקבע במאחז אי ה חוקית ,על כן לא ייגרם כל זק
מהוצאת צו הבי יים והצו הארעי לכל הגורמים המעורבים בב יה שכן מדובר כאמור
בהת הגות עבריי ית אשר ידו ה לכליה.
ח .ברור אם כן כי מבחי ת מאזן ה וחות הכף וטה בבירור לצורך הוצאתו של צו הבי יים.
ט .ולמעלה מזאת ,הוצאת צו הבי יים כמבוקש ,תהווה חיזוק משמעותי לשלטון החוק בגדה
המערבית ככל שהדבר וגע לב ייה הבלתי חוקית במאחזים ובהת חלויות ,היכן ש יכר כי גם
הרשויות הרימו ידיים במאבק זה ,וכל ש ותר לעותרים הוא לסמוך ידם הוא על בתי המשפט,
אשר יסייעו בהחזרתו של שלטון החוק לחלק זה ה תון לשליטתם של המשיבים.
י .צו בי יים דומה יתן ע"י בית המשפט ה כבד במסגרת בג"ץ  3899/09ש.ע.ל – שלום עכשיו
לישראל ,מפעלים חי וכיים ' שר הבטחון – ח"כ אהוד ברק )החלטה על צו הבי יים ית ה
ביום  (31.5.09שם הורה בית המשפט ה כבד להימ ע מלהמשיך בב יה הבלתי חוקית על אדמות
מדי ה בשטח ההת חלות ווה צוף -חלמיש ולבצע עסקה כלשהי במב ים או להוסיף לאכלסם
וכל זה בדומה לעתירה ד ן.
עותק מההחלטה בצו הבי יים ש ית ה ביום  31.5.09מצורף ומסומן ספח מס14 .
יא .כמו כן במסגרת בג"צ  1813/11ש.ע.ל -שלום עכשיו לישראל ,מפעלים חי וכיים ' שר
הבטחון הורה בית המשפט ה כבד למשיבים להימ ע מכל עבודות ב ייה בעצמם א ע"י אחרים
במב ים ש ב ו שלא כדין על קרקע ציבורית בהת חלות שבות רחל אשר ב ייתם טרם הושלמה
והימ ע מלעשות על עסקה במב ים.
עותק מההחלטה בצו הבי יים ש ית ה ביום  2.5.11מצורף ומסומן ספח מס15 .
יב .מ יסיון העבר עולה כי כאשר מוגשת עתירה כגון זו בין אם מדובר בב יה בלתי חוקית על קרקע
פרטית או על קרקעות מדי ה ,ממהרים בו י המב ים הלא-חוקיים לאכלסם כדי לסכל את
האפשרות שצו בי יים של בית המשפט ה כבד יהיה אפקטיבי .כך היה בבג"צ  6357/05ת ועת
שלום עכשיו ואח' ' שר הבטחון ואח' )החלטה וצו בי יים מיום  (5.7.2005שם המב ים אוכלסו
מיד עם היוודע דבר הגשת העתירה )פרשת עמו ה( ,וכך היה גם בבג"צ  5023/08סעיד זהדי
מוחמד שחאדה ' שר הבטחון )תשעת הבתים בעפרה( )פס"ד יתן ביום  ,(8.2.15עת יתן היתר
רב י מיוחד לבו י המב ים אף לב ות בשבת על מ ת "להשיג" את בית המשפט בטרם יתן צו
בע יין.
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יג .בעתירה בבג"ץ  5023/08המוזכר לעיל עמד בית המשפט ה כבד על סיו ות אלו של הגורמים
העבריי ים להציב את בית המשפט וגורמי האכיפה בפ י עובדות מוגמרות ,והדברים אף מצאו
דרכם להחלטתו מיום  ,24.3.2009עת קבעו הדברים החמורים הבאים )בהחלטה ש ית ה על
ידי כב' ה שיאה ביי יש והשופטים גרו יס ורובי שטיין(:

"מתקבל הרושם כי עשו פעולות שמטרתן הייתה קביעת עובדות
בשטח וסיכול הבקשה לצו הבי יים"
יד .לפיכך ,דרש גם צו ארעי שיוצא עוד בטרם קבלת תגובת המשיבים ויעמוד בתוקפו עד להחלטה
בבקשה לצו בי יים .צו ארעי דומה יתן ע"י בימ"ש ה כבד ,זה לא מכבר ,בתיק דומה ,בג"ץ
 4475/09זמי חסן מוחמד סלמאן ואח' גד שר הביטחון ואח' ,בו דו ה שאלת ב ייתו הבלתי
חוקית של בית כ סת על אדמות ציבוריות הסמוכות לכפר תולת' )החלטה והצו הארעי מיום
 (26.5.09יצוין כי זמן קצר לאחר הוצאת הצו הארעי ולאחר קבלת תגובות המשיבים ,הוציא
בית המשפט ה כבד צו בי יים מלא.
עותק מההחלטה בצו הארעי ש ית ה ביום  26.5.09צורף ומסומן כ ספח מס16 .

אשר על-כן ,מתבקש בית המשפט ה כבד להוציא בדחיפות צו בי יים כמבוקש אשר יורה
למשיבים ל קוט בכל הצעדים הדרושים בכדי למ וע המשך ב ייה ,איכלוס והעברת זכויות
במב ים מושא העתירה.

היום________________

___________________
מוריה שלומות ,עו"ד

________________
מיכאל ספרד ,עו"ד
ב"כ העותרות

25

