בג"ץ 9060/08

בבית המשפט העליון
בשבתו כבית משפט גבוה לצדק
 .1חאלד עבדאללה עבד-אלג'אני יאסין
 .2עבד אל-רחים עבדאללה עבד-אל-ג'אני דאר-יאסין
 .3חרבי אברהים מוסטאפא מוסטאפא
ע"י ב"כ עו"ד מיכאל ספרד ,שלומי זכריה
יהודה הלוי  ,45תל אביב
טל' ; 03-6206947/8/9 :פקס'03-6206950 :

העותרים
נ ג ד
 .1שר הביטחון ,אהוד ברק
 .2מפקד כוחות צה"ל בגדה המערבית – אלוף גדי שמני
 .3ראש המנהל האזרחי – תא"ל יואב מרדכי
 .4מפקד משטרת מחוז ש"י – ניצב שלמה קעטבי
על ידי פרקליטות המדינה,
משרד המשפטים ירושלים
טל' ;02-6466590/701 :פקס'02-6467011 :
 .5מועצה מקומית בית-אל
באמצעות ב"כ עוה"ד עקיבא סילבצקי
קרן היסוד  27ירושלים
טל' ;02-6248877 :פקס02-6248553 :
 .6קרית הישיבה בית אל
באמצעות ב"כ עוה"ד ירון קוסטליץ ,עו"ד רן דה-לוי
ד"ר י' וינרוט ושות' עו"ד
רח' ויצמן ) 14מרכז ויצמן קומה  (16תל אביב 64239
טל'  03-7181111פקס 03-7181112

המשיבים

בקשה מטעם המשיבים  1-4להארכת מועד להסרת ארבעה ממבני
הקבע ,לאחר שפינויים מכל אדם וחפץ בוצע במועד שנקבע על-ידי בית
המשפט
.1

בית המשפט הנכבד מתבקש להאריך המועד להסרת ארבעה ממבני הקבע מושא העתירה,
עד ליום  ,15.1.13וזאת לאחר שפינויים מכל אדם וחפץ התבצע במועד שנקבע על-ידי בית
המשפט הנכבד ,קרי ביום .1.7.2012
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.2

יודגש כי בקשה זו מתייחסת אך למבני הקבע מושא העתירה ,ולא למבנים היבילים,
שהוסרו מהשטח במועד ,קרי ביום .1.7.2012

ואלה נימוקי הבקשה:
.3

עניינה של העתירה היה בדרישה למימוש צווי הריסה וצווי הפסקת עבודה שהוצאו נגד
חמישה מבני קבע ומספר מבנים יבילים המצויים בסמוך ליישוב בית-אל.
ביום  21.9.11ניתן פסק הדין בעתירה ,בו עוגנה התחייבות המדינה להרוס את המבנים
נשוא העתירה עד ליום .1.5.12

.4

ביום  27.4.12ביקשו המשיבים ) 1-4להלן :המשיבים( לחדש את הדיון בעתירה.
בית המשפט הנכבד בהחלטתו מיום  7.5.12דחה את הבקשה אך האריך את המועד לביצוע
פסק הדין ב 60-ימים נוספים ,קרי עד ליום ) 1.7.12פיסקה  12להחלטה(.

.5

ביום  26.6.12הגישו המשיבים בקשה להאריך את המועד להסרת מבני הקבע עד ליום
.15.11.12
במסגרת בקשה זו ציינו המשיבים כי לאור הנסיבות המיוחדות של ענייננו ,לרבות העובדה
כי במבני הקבע המיועדים להסרה מתגוררים מזה שנים כ 150-נפש ובשים לב להד
הציבורי לו זכה הנושא ,הן בדיוני הכנסת והן בשיח הציבורי ,ולאור רגישות הנושא
והשלכות אפשריות של העניין על סוגיות ביטחוניות הקשורות לאזור בכללותו ,ראה הדרג
המדיני חשיבות להקטין ,ככל האפשר ,את פוטנציאל העימות מול האוכלוסייה האזרחית
המתגוררת במקום ,וראה לנכון ליחס חשיבות רבה לניסיון למצוא פתרון בדרכי שלום
שיביא לביצוע פסק הדין ,כיבוד שלטון החוק ואכיפתו.
במסגרת גישה זו ,הדרג המדיני ראה לנכון להסיר את מבני הקבע ,כפי שהתחייבה המדינה
בפני בית משפט זה ,וזאת בדרך של ניסורם והעתקת החלקים המנוסרים ממיקומם
הנוכחי לשטח הנמצא בתוך התחום המוניציפאלי של היישוב בית אל .ונדגיש – העתקת
מבני הקבע נעשית ככל שניתן שלא בדרך של הריסתם באתרם.
נחדד כי בקשה זו התייחסה אך ורק לחמשת מבני הקבע מושא העתירה .המשיבים
התחייבו כי הסרת המבנים היבילים מושא העתירה תתבצע עד המועד שנקבע על ידי בית
המשפט הנכבד ) (1.7.12וכך נעשה.

3
בית המשפט הנכבד בהחלטתו מיום  1.7.12נעתר לבקשת המשיבים והאריך את המועד
לפירוקם והסרתם של מבני הקבע וזאת מתוך הנחה שמבני הקבע אכן יפונו מכל אדם
וחפץ והמבנים היבילים יועברו למקום אחר עוד באותו היום .וכך נאמר:
בהנחה שמבני הקבע אכן פונו מכל אדם וחפץ והמבנים
היבילים הועברו למקום אחר עד היום ,ובהתחשב בלוח
הזמנים שנקצב לפירוק והסרה של מבני הקבע ,איננו
רואים מניעה ליתן למשיבים ארכה נוספת כבקשתם.
נוסיף ,כי לא ראינו מקום לקביעת דיון בבקשה והחלטתנו
זו ניתנת על יסוד החומר שבכתב שהונח בפנינו .מיותר
לומר שסומכים אנו על כך שהמשיבים יעמדו בדיבורם
ויסירו את מבני הקבע עובר ליום .15.11.2012

.6

נקדים ונציין כי המשיבים עמדו באופן מלא בהחלטת בית המשפט הנכבד המתייחסת
למבנים היבילים ,שכן אלה הוסרו עד ליום  ,1.7.2012ולפינויים של מבני הקבע מכל
אדם וחפץ ,שכן אלה פונו עד ליום  .1.7.2012הבקשה דנן מתייחסת איפוא רק להעתקת
ארבעת מבני הקבע בדרך של ניסורם.

.7

המשיבים החלו גם במלאכת ניסור בתי האולפנה על מנת לאפשר ,ככל הניתן ,העתקתם
לשטח הנמצא בתחום המוניציפאלי של היישוב בית אל.

.8

מבין חמשת המבנים עד היום הושלם פירוקם של מבנה וחצי מתוך חמישה ובימים אלה
מתקיימות העבודות להשלמת פירוק המבנה השני .במקביל מתבצעות עבודות הכנה
לפירוק יתר המבנים ובכלל זה פירוק הקירות הפנימיים שלהם.

.9

נבקש לציין התקדמות זו ,שהינה איטית משהוערך על ידי המשיבים נבעה מהצטברותם
של מספר גורמים ,שנפרט להלן.
יחד עם זאת ,נבקש להדגיש כי המשיבים – כפי שיעלה מהפירוט להלן – פעלו באופן נמרץ
מתמיד להעתקת הבתים ,וזאת על מנת לעמוד בדיבורם ,וכי חלילה לא שקטו על
שמריהם.

.10

העיכוב בלוחות הזמנים עליהם הודיעו המשיבים נבע מסיבות הבאות:
ראשית ,תהליך תחילת העבודה לווה בחבלי לידה משמעותיים וזאת בשל חדשנותו של
הפרויקט ,מורכבותו ההנדסית וחוסר הניסיון בביצוע פרויקטים דומים .במסגרת זו נעשה
ניסיון לבחון חלופה נוספת להעתקת המבנים בשלמותם ,שלא באמצעות ניסורם .בדיקה
שנערכה העלתה כי חלופה זו אינה ישימה הן מסיבות כלכליות והן בשל התנאים
הטופוגרפיים.

4
שנית ,היבטי בטיחות שמלכתחילה נלקחו בחשבון הסתברו שמעוררים קשיים יותר
משהוערך מלכתחילה וגם מטעם זה חל עיכוב בלוחות הזמנים .ונבהיר:
כבר מלכתחילה היה ידוע כי מדובר בסוג עבודה חריג ,הטומן בחובו סיכונים בטיחותיים
רבים ,שמפאת חדשנותו של הפרויקט אין למשרד הביטחון ניסיון וידע בביצועו.
בנוסף לכך ,התגלה במהלך העבודות כי המבנה לא נבנה בהתאם לתוכניות המקוריות אלא
נבנה מבטון בלבד )ללא תוספת ברזל זיון( ,עובדה שלה משמעויות הנדסיות לביצוע
העבודות ,הן בהיבט הבטיחותי של הפירוק והן לעניין סבירות השימוש החוזר בחלקים
המנוסרים.
בהקשר זה יוער כי בתחילת חודש אוקטובר ארעה תאונת עבודה בפרויקט סמוך ,המבוצע
על-ידי הקבלן העוסק בפירוק ,וזאת כתוצאה מליקויים הנדסיים .התאונה ארעה במסגרת
עבודות הקבלן להכנת השטח שאליו מועברים החלקים המנוסרים .תאונה זו רלבנטית
לענייננו על אף שהתרחשה בפרויקט סמוך ,ולא במתחם נשוא הבקשה ,שכן היא הביאה
לחשיבה נוספת לעניין בדיקות קונסטרוקציה במתחם נשוא הבקשה והחמרת
הקריטריונים לעבודה במתחם נשוא אתר על מנת למזער את הסיכון להתרחשות אירוע
מסוג זה במתחם דנן.
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הצפי הוא כי תהליך העתקת הבנים יושלם עד ליום  .15.1.13יצוין כי צפי זה מבוסס על
כך שתהליך ההעתקה מצוי בתנופה ,לאחר חבלי הלידה המתוארים .כמו כן ,הוא מגלם
בתוכו גם שולי בטחון הנדרשים עקב עיכובים אפשריים הנובעים מהשפעת מזג האוויר
באזור ,ובפרט רוח אשר עלולה להביא להפסקת הפעלת המנוף והעבודה על הפיגומים.
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הארכה זו נחוצה על מנת להגשים את המטרות שעמדו ביסוד ההחלטה להסיר את
המבנים בדרך של העתקתם ,ככל הניתן ,כפי שפורטו בבקשת המדינה הקודמת.
ונזכיר ,החלטה זו ,שהתקבלה משום נסיבות מיוחדות ויוצאות דופן .המשיבים יבקשו
לחזור ולטעון כי ככלל ,הדרג המדיני רשאי לקבוע כי הסרת המבנים תעשה בדרך כזו או
אחרת ,בשים לב למכלול השיקולים שעליהם הוא מופקד.
הבחירה בדרך זו ,חרף מורכבותה ההנדסית והלוגיסטית ,נעשתה בשים לב לכך שהדבר
יתרום תרומה מהותית לקיום פסק הדין בדרכי שלום ,ולכך שביצוע התהליך יחל )כפי
שאכן קרה בפועל( מיד לאחר פינוי המבנים מכל אדם וחפץ.

.13

בשים לב למכלול הנסיבות שפורטו ,קרי ביצוע התחייבות המדינה להסרת המבנים
היבילים ופינוי מבני הקבע מכל אדם וחפץ במועד; הטעמים העניינים העומדים הקושי
לעמוד בלוחות הזמנים שקבעו המשיבים כפי שפורטו לעיל; והעובדה שהטעמים שעמדו

5
ביסוד הבחירה מלכתחילה של הדרג המדיני להסיר את המבנים בדרך של העתקתם עדין
תקפים ויפים – מבוקשת הארכה דנן.
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לפיכך ,מתבקש בית המשפט הנכבד להאריך בשישים ימים את המועד להשלמת ביצוע
פירוק ארבעת המבנים הנותרים.
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ב"כ העותרים ,עו"ד זכריה ,ביקש למסור את תגובתו בנפרד ,שכן במועד המצאת הבקשה
למשרדו שהה מחוץ למשרד ,כך שלא היה סיפק בידו לעיין בה ולהגיב לה.

.16

העובדות האמורות בבקשה זו נתמכות בתצהירו של תא"ל )מיל (.בצלאל טרייבר ,סמנכ"ל
וראש אגף אמו"ן במשרד הביטחון.

היום:
 08נובמבר 2012
כ"ג חשון תשע"ג

חני אופק
סגנית בכירה א' בפרקליטות המדינה

