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ירושלים ,טז' אדר תשע"ז 15 ,במרץ 2017
לכבוד
מר אביגדור ליברמן
שר הביטחון

לכבוד
תא"ל אחוות בן חור
ראש המנהל האזרחי

בפקס0733233300 :

במיילpublic.inq@mnz.gov.il:

לכבוד
מר מרקו בן שבת
מנהל יחידת הפיקוח
בפקס02 -9977344 :
נכבדיי,
הנדון :התראה בהולה ביותר לנקיטת פעולות פיקוח ואכיפה כנגד עבודות בלתי חוקיות בסמוך
לצומת רנתיס
בשם מרשתנו ,תנועת רגבים ,ועל יסוד הוראות החוק לתיקון סדרי מנהל (החלטות והנמקות) ,תשי"ט –
 ,1958הרינו מתכבדים לשוב ולפנות אליכם כדלקמן:
 .1במערב בנימין ,בסמוך לצומת רנתיס ,מבצעים תושבים פלסטיניים מהאזור עבודות להכשרת
קרקע לבניה ללא היתרים ובניגוד לכל דין (להלן" :העבודות הבלתי חוקיות").
 .2עבודות אלו מבוצעות בתוך שטח  ,Cהנמצא בשליטה ישראלית ,אזרחית וביטחונית מלאה.
 .3להלן תצלום אוויר עם סימון מיקום העבודות הבלתי חוקיות וכן תמונות שצולמו במקום:
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 .4עינינו הרואות ,כי עברייני הבניה מבצעים ללא כל היתר שבדין עבודות להכשרת קרקע לבניה
בסמוך ממש לצומת רנתיס ולכביש הראשי במרחב.
 .5מעבר לעובדה כי המדובר בעבודות המבוצעות ללא היתר ובניגוד לכל דין ,הרי שמדובר במפגע
בטיחותי חמור ביותר ,שכן הכביש הראשי התמלא באבנים ובבוץ כתוצאה ממעבר משאיות
מלאות באדמה לשטח בו מתבצעות העבודות הבלתי חוקיות ,דבר הגורם לסיכון בטיחותי
לנוסעים בכביש.
 .6אשר על כן ,הנכם נדרשים בזאת לעשות שימוש בסמכותכם ולנקוט בדחיפות בהליכי פיקוח
ואכיפה כנגד העבודות הבלתי חוקיות ועברייני הבניה ,תוך השבת המצב לקדמותו .כמו כן,
מרשתנו תבקש לקבל באופן מידי את פרטי עברייני הבניה הנמצאים בידיכם.
 .7אבקש את תגובתכם במועדים הקבועים בחוק ,בטרם תאלץ מרשתנו לפנות להליכים
משפטיים.
בכבוד רב,
אבי סגל ויעל סינמון ,עו"ד
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