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המשיבים

עתירה למתן צווים על תנאי וצווי ביניים
מוגשת בזה עתירה לביהמ"ש הנכבד ,ובה הוא מתבקש להוציא מלפניו צווים על תנאי המכוונים
אל המשיבים ומורים להם להתייצב וליתן טעם:
א( מדוע לא יבטלו המשיבים את תוכניתם לפינוי בני שבט הג'האלין לאתר הצמוד לאתר סילוק
הפסולת באבו דיס ) תכנית  (1627/4/05בו קיימים סיכונים בריאותיים וסביבתיים חמורים
ביותר.
ב( מדוע לא ימנעו המשיבים מהכנת תוכניות מתאר למגורים עבור בני שבט הג'האלין,
המתגוררים מזה עשרות שנים במרחב מדבר יהודה בין ירושלים ליריחו ,מבלי לשתף נציגים
מורשים של אוכלוסיית היעד בהליכי התכנון הנוגעים להם.
ג( מדוע לא יעבירו המשיבים לאלתר לעותרים באמצעות בא כוחם פרטים מלאים על תוכניות
מתאר המקודמות עתה ואשר מטרתן העתקת מגורי בני הג'האלין המתגוררים בצפון מדבר
יהודה למתחמי מגורים אחרים באזור.

בקשה דחופה לצווי ביניים
כמו כן ,מתבקש כב' ביהמ"ש להוציא מלפניו צווי ביניים המורים למשיבים כדלקמן:

א.

להימנע מפינוי בני שבט הג'האלין ממקומות מגוריהם מזה עשרות שנים במרחב מדבר
יהודה והעתקתם לאתר תכנית  1627/4/05הצמוד לאתר סילוק הפסולת באבו דיס ,עד
למתן החלטה בעתירה זו.

ב.

להימנע מקידום תכנית  1627/4/05לבניית שכונת מגורי קבע בצמוד לאתר סילוק הפסולת
באבו דיס עבור בני שבט הג'האלין שיפונו ממקומות מגוריהם מזה עשרות שנים ,עד למתן
החלטה בעתירה זו.

ג.

להימנע מקידום הליכי התכנון של תוכניות מתאר לקיבוע בני שבט הג'האלין כל עוד לא
הועברו פרטי התכניות במלואן לעותרים באמצעות בא כוחם.

ואלה נימוקי העתירה לצו ביניים
א .תכנית  1627/4/05אושרה למתן תוקף על ידי מועצת התכנון העליונה במנהא"ז בשנת ,2006
אך ככל הנראה טרם פורסמה למתן תוקף ,אישור התכנית נעשה על אף התנגדות ומחאה
נחרצת מצד הגורמים המקצועיים הבכירים אשר השתתפו בישיבה בה אושרה התוכנית.
ב .עקב סמיכות תכנית  1627/4/05לאתר הפסולת הפעיל באבו דיס מדובר בתוכנית להקמת
שכונת מגורים במתחם מסוכן ביותר אשר אינו ראוי למגורי אדם .כפי שיפורט בהמשך,
מדובר באתר פסולת אשר נוהל במשך כ 30-שנים באופן מופקר ובניגוד לכל הקריטריונים
הסביבתיים ,התכנוניים והבטיחותיים .מצבו החמור של אתר הפסולת באבו דיס יוצר
סיכונים בריאותיים וסביבתיים חמורים .יודגש כי טרם הוחל בשיקום אתר הפסולת ואין צפי
למועד תחילת השיקום ולמישכו.
ג .תכנית  1627/4/05מהווה את היעד המרכזי להעתקת בני שבט הג'האלין אשר צפויים ע"פ
תוכניות המשיבים להתפנות ממתחמי מגוריהם מזה עשרות שנים במרחב מדבר יהודה בין
ירושלים ליריחו.
ד .התכנית לפינוי ולמימוש תכנית  1627/4/05גובשה ומקודמת בימים אלה ביתר שאת במחשכי
החדרים במנהא"ז ומבלי שמתקיימת הידברות כלשהי בין המשיבים לבין נציגי השבט ובא
כוחם ,תוך הסתרת התכנון ממושאי התכנית ,אי שיתופם בקביעת גורלם והתעלמות מוחלטת
מרצונם ,צרכיהם ואורחות חייהם.
ה .כפי שיפורט בעתירה ,מאחר שבנסיבות העניין ע"פ הדין הבינלאומי החל באזור לא קיימת
אפשרות חוקית למשיבים לבצע את תוכניתם לפינוי המוני של כ 2,400-בני שבט הג'האלין
בכפיה ,הדרך היחידה של המשיבים לפנות ולהעתיק קהילה כלשהי הינה באמצעות הידברות
והגעה להסכמה עם בני שבט הג'האלין ובא כוחם.
ו .לאור האמור ,טרם הפיכתה של תכנית  1627/4/05לעובדה מוגמרת ,תוך כדי ביצוע הפרה
חמורה של המשיבים את הדין הבינלאומי הרלוונטי ,פגיעה חמורה בבריאות ובשלום ציבור
היעד ,ובטרם הפיכת העתירה לתיאורטית ,מתבקש כב' ביהמ"ש להוציא מלפניו צווי ביניים
כמבוקש.
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ואלה נימוקי העתירה:
 Iפתח דבר

"לא מדובר כאן רק בתכנון אלא במשהו נפיץ שעלול לגרום לנזק גדול מאוד ואני לא
רוצה למצוא את עצמי בועדת חקירה"
) מר אלי דרור ,נציג קמ"ט שמורות הטבע במנהל האזרחי )להלן המנהא"ז( ,בפרוטוקול הדיון מיום
 16.8.06במועצת התכנון העליונה בו אושרה למתן תוקף תכנית (1627/4/05

"הגז המיוצר באופן טבעי בתהליך פירוק הפסולת באתר ,אינו נאסף ואינו מטופל,
מצב בו קיימת סכנה לפיצוץ ולשריפות"
) מנכ"לית המשרד להגנת הסביבה במכתבה לראש עיריית ירושלים ,מיום (5.6.11
 .1בשנה השתים עשרה של המאה ה 21-מתגוררים העותרים ,כיתר בני הג'האלין הנמצאים בפועל
תחת שליטה מלאה ואפקטיבית של מדינת ישראל ,באוהלים ובפחונים רעועים ללא חיבור
לחשמל מים או סניטציה ,רובם ללא שירותי חינוך ובריאות במתחמי המגורים ותחת איום
מתמיד של ביצוע צווי הריסה התלויים ועומדים כנגדם .לסבלם הקשה מוסיפים תנאי מזג
האוויר באזור המדברי בו פרושים מאהלי הג'האלין .בקיץ מגיע החום בפחונים לכ 50-מעלות
ובחורף שורר בהם קור מקפיא .רב במיוחד סבלם של הילדים ,הנשים והזקנים.
 .2למרבה הצער ,על אף הוראות המשפט הבינלאומי ההומניטארי החלות באזור ואוסרות במפורש
על פינוי תושבים מוגנים מטעמים מדיניים או אתניים ,ועל אף אינספור הליכים בבית המשפט
נכבד זה ומחאות חוזרות ונשנות מצד דיפלומטים וארגונים בינלאומיים ,מדינת ישראל מעולם
לא זנחה את התכנית הפסולה "לנקות" את המרחב בין ירושלים ליריחו ,המכונה "גוש
התיישבות מעלה אדומים" ,מהאוכלוסייה המוגנת הבדואית המקומית המתגוררת בו מזה
עשרות שנים.
 .3בעוד שהמשיבים מאפשרים הרחבות בנייה בסטנדרטים הגבוהים ביותר עבור ההתנחלויות
הישראליות ומכשירים השכם והערב מאחזים בלתי חוקיים ,כאשר מדובר בבני שבט הג'האלין,
המשיבים מקדמים באופן חד צדדי תוכנית אשר מתנוסס עליה דגל שחור ,לפנות כ2,400-
נפשות ,נשים ,זקנים וטף ,ממקומות מגוריהם מזה עשרות שנים ולהעתיקם למתחם מגורים
צפוף הצמוד לחבית הנפץ הסביבתית-בריאותית של מזבלת אבו דיס .זאת בהתעלם לחלוטין
מצרכיהם ומהסיכונים הבריאותיים והסביבתיים המוכחים ,באופן אשר אין לו אח ורע
בישראל או בהתנחלויות הישראליות בשטחים.
 .4הסכנות הבריאותיות והסביבתיות החמורות והבלתי הפיכות באתר הפסולת אבו דיס ,נוצרו
עקב ניהול שערוריתי במשך למעלה מ 30-שנה של האתר תחילה ע"י עיריית ירושלים ובהמשך
ע"י עיריית מעלה אדומים .האתר נוהל במשך עשרות שנים ללא כל קריטריונים ופיקוח ובניגוד
לתקנות .עקב המצב החמור והמסוכן באופן בלתי הפיך של אתר הפסולת באבו דיס ,נעשו
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לאורך השנים מספר ניסיונות שכשלו מטעם המשרד לאיכות הסביבה להביא לסגירת האתר
ולשיקומו .הניסיונות נכשלו בכל פעם ופעם עקב אינטרסים כלכליים של הרשויות הישראליות
המשתמשות באתר ובעיקר בשל העדר אלטרנטיבה לעיריית ירושלים לפינוי פסולת עם סגירת
אתר אבו דיס ,למעט שינועה לאתרים מרוחקים בדרום הארץ בעלויות כבדות.
 .5על אף התנגדות חריפה של הגורמים המקצועיים בתחום הגנת הסביבה ובניגוד לממצאים
החמורים של סקר סיכונים אשר בוצע ,מועצת התכנון העליונה במנהא"ז אישרה ביום 16.8.06
למתן תוקף את תכנית  ,1627/4/05להקמת שכונה עבור בני שבט הג'האלין בצמוד לאתר
הפסולת באבו דיס .חמור מכך ,המועצה החליטה שלא להתנות את הקמת השכונה בהשלמת
השיקום של אתר הפסולת המסוכן!!
 .6מאחר שתכנית  1627/4/05לא פורסמה למתן תוקף ומאחר שגורמים במנהא"ז הצהירו בע"פ
ובכתב כי הם מקדמים תכנית להעתקת מאהלי בני שבט הג'האלין למתחם "טבק אל כתף",
העותרים ובא כוחם היו סבורים כי המשיבים זנחו את התוכנית המסוכנת להעתקת שבט
הג'האלין למתחם בצמוד למזבלת אבו דיס הנפיצה.
כפי שיפורט בהמשך ,לאחרונה התברר לעותרים כי המשיבים חדלו מקידום תכנון במתחם
"טבק אל כתף" ,החזירו לחיים את תכנית  1627/4/05ומקדמים אותה ביתר שאת ,זאת מבלי
שמתקיימת הידברות כלשהי בין המשיבים לבין נציגי השבט ובא כוחם ,תוך הסתרת התכנון
ממושאי התכנית ,אי שיתופם בקביעת גורלם והתעלמות מוחלטת מרצונם ,מצרכיהם
ומאורחות חייהם .הפתרון המוצע על ידי המשיבים אינו בא לענות על קשייהם של בני שבט
הג'אהלין ותוצאותיו עשויות אף להקשות עוד יותר על חייהם .לאור האמור ,מוגשת עתירה זו
עתה בטרם תוכניתם המסוכנת של המשיבים תיהפך לעובדה מוגמרת.
 .7כפי שיפורט בהמשך ,על אף פניות חוזרות ונשנות של ב"כ העותרים המשיבים מסרבים בתוקף
לשתף את בני שבט הג'האלין ובא כוחם בתוכניותיהם .יודגש ויובהר ,כי העותרים אינם
מסכימים להעתקת מקום מגוריהם וטוענים כי על רשויות התכנון לבצע תכנון במקומות
מגוריהם מזה עשרות שנים ובהתאם לאורחות חייהם ,אך בהינתן "יחסי הכוחות" בינם לבין
הרשויות הישראליות באיזור הם מבקשים להיות מעורבים בקביעת מקום ותנאי המגורים
באתר אליו יפונו אם בסופו של יום ובסופם של ההליכים המשפטיים הם יפונו בניגוד לרצונם.
מדובר בהתנהלות אבסורדית של המשיבים המבזבזים כספי ציבור וזמן לשווא בקידום תכנית
אשר איננה ישימה ומראש ברור כי מושאי התוכנית מתנגדים לה נחרצות מסיבות לגיטימיות.
 .8אין ספק כי מדינת ישראל לא הייתה מעיזה לשקול ולקדם ) ובטח שלא לפרסם בתקשורת(
תוכנית דומה להעתקת קבוצת אוכלוסיה בישראל בצמוד לאתר פסולת פעיל ומסוכן .כך זעק
מר ניצן לוי ,מאיגוד ערים לאיכות הסביבה יהודה בדיון שנתקיים במועצת התכנון העליונה כי
"לא שמים אנשים בסמיכות לאתר כזה ובשביל זה לא צריך סקר סיכונים...אין בעולם ולא
בארץ הקמת יישוב ליד אתר פסולת פעיל ולא מסודר".
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 IIהצדדים
א .העותרים וההתעמרות המתמשכת של המשיבים בהם
 .9העותרים מייצגים כ 500-משפחות בדואים משבט הג'האלין ,הכוללות כ 2,400-נפשות ,נשים,
זקנים וטף ,המתגוררות בצד כביש מעלה אדומים-יריחו ובסביבות מעלה אדומים .העותרים
מס'  1-4הינם ראשי משפחות של שלושת המתחמים הגדולים של בני שבט הג'האלין ) בחאן אל
אחמר וואדי אל הינדי( והינם חברים ב"ועדת ההגנה הבדואית" אשר הוקמה לאחרונה לאור
ריבוי ההריסות ותוכנית המשיבים לפינוי ולהעתקה של בני שבט הג'האלין בסמוך למזבלת אבו
דיס .העותר מס'  5הוא ראש הוועדה .הוועדה המייצגת כעשרים מקבצי מאהלים במרחב שבין
ירושלים ליריחו.
 .10העותרים מתגוררים מזה עשרות שנים ולמעשה טרם כיבוש השטח ע"י צה"ל בשנת 1967
באוהלים ובפחונים הפזורים משני צידי כביש מס'  1ליריחו ובסביבת מעלה אדומים .מרביתם
נולדו לאחר שהאזור הועבר לשליטה צבאית ואזרחית של ישראל לפני למעלה מ 44-שנים.
 .11כידוע משורה ארוכה של עתירות שהוגשו ע"י בדואים או נוודים רועי צאן באיזור מדבר יהודה,
מפקדי האזור וראשי המנהא"ז לדורותיהם מתעלמים מזה עשרות שנים מקיומם ) מלבד
לצרכי הוצאת צווי פינוי וצווי הריסה למבנים( מצרכיהם ומצוקותיהם של נתיניהם ,בני שבט
הג'האלין.
 .12בני שבט הג'האלין שמרביתם מתגוררים מזה למעלה מ 50-שנה במדבר יהודה נדחקו בעקבות
הכרזת מרבית השטחים ממזרח למעלה אדומים כשטחי אש למגורים במאהלי קבע בסמוך
למעלה אדומים ,להתנחלויות באזור ) קידר ,כפר אדומים ועוד( ומשני צידי כביש מס' .1
מזה שנים רבות שבני הג'האלין זנחו או נאלצו לזנוח את אורח החיים ה"נוודי" זאת בשל
הגבלות התנועה על פלסטינים באזור ,אך למרות הגבלות התנועה הקשות רבים מבני הג'האלין
עדיין מתפרנסים מרעיית צאן.
על אף שמרבית בני הג'האלין חיים מאז היוולדם תחת שליטה מלאה של מדינת ישראל התעלמו
הרשויות השונות המופקדות על האזור מקיומם ומצרכיהם וכפו עליהם מציאות קשה ואכזרית.
בשנים  1967-94בהן שלטה מדינת ישראל שלטון יחיד באזור והייתה אחראית באמצעות המנהל
האזרחי על תחומי החינוך ,הבריאות והרווחה כמו גם התכנון והרישוי ,לא נעשה דבר כדי
לאפשר לבני הג'האלין חינוך יסודי ו/או תיכוני ,טיפול רפואי מינימלי ושירותי רווחה מכל סוג.
כמו כן ,משך עשרות שנים שלא ניתנו היתרי בנייה למבנים המשמשים למגורי הג'האלין ,למעט
כפי שיפורט בהמשך ,באתר הקיבוע של הג'האלין באל ג'בל.
כך נוצרו אותם מתחמי מגורים הנראים היטב לכל נוסע בכביש  ,1גיבוב פחונים ,אוהלים
וצריפונים ללא כל תשתיות כמו חשמל ,מים וביוב .במקביל הקפידו המשיבים להוציא לכל
"מבנה" המשמש את בני הג'האלין צו הריסה.
 .13העותרת מס'  ,6עמותת "במקום" ,הוקמה על ידי אדריכלים ,מתכנני ערים ואנשי מקצוע
מתחומי החברה והמשפט ,הפועלים לחיזוק הקשר שבין זכויות אדם ואזרח למערכת התכנון.
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במקום מלווה את תושבי הג'האלין שנים רבות ושותפה להליכים תכנוניים ומשפטיים
הקשורים במרחב המחייה של הג'האלין.
 .14לפי תוכנית המתאר המפורטת לג'האלין דרום מס'  1627/4/05נשוא עתירה זו מדובר בשכונת
מגורים צמודי קרקע הצמודה ועוטפת את חבית הנפץ הסביבתית-בריאותית של מזבלת אבו
דיס מכיוון מערב ,צפון מערב ודרום מערב .שטח התכנית כ 370-דונם .בשכונה  194מגרשים
למגורים בשטח של כ 135-דונם ועוד כ 19-דונם המיועדים למבני ציבור.
מצ"ב מפה הממחישה את סמיכות התכנית לאתר פינוי הפסולת ומסומנת נ1/

ב .המשיבים
 .15המשיב מס'  ,1ראש המנהא"ז ,תא"ל מוטי אלמוז ,מופקד מכח תפקידו על אגפי המנהא"ז
השונים כולל יחידות התכנון והפיקוח.
בעתירה ייטען כי המשיב  1מתעלם מצרכי העותרים ובכך מפר את ההוראות ההומניטריות של
אמנת ג'נבה הרביעית ואת הנחיות בג"צ.
 .16המשיבה מס'  ,2מועצת התכנון העליונה ,הינה הגורם המקדם את התוכנית להעתקת בני שבט
הג'האלין למתחם קבע בצמוד לאתר סילוק הפסולת באבו דיס.
בעתירה יובהר היטב כי גופי התכנון והפיקוח של המנא"ז התעלמו לחלוטין מחובת התכנון עבור
הבדואים בני הג'האלין במשך עשרות שנים וכי התכנון עתה לפינוי והעתקה נעשה באופן לא
תקין ומפלה ותוך כדי הפרה גסה של הוראות הדין הבינלאומי החל באזור.
 .17המשיב מס'  ,3המפקד הצבאי ,הוא הריבון באזור .מכוח היותו כזה גם סמכויות החקיקה
בדרך של הוצאת צווים נתונות לו.

 IIIעיקרי העובדות הצריכות לעניין
א .מהלכי המשיבים מסוף שנות ה 90-של המאה שעברה לפינוי בני שבט הג'האלין
 .18מאחר שהח"מ יצג ועדיין מייצג את בני שבט הג'האלין מול המנהא"ז וגורמי שלטון אחרים
הפועלים באזור מזה שנים רבות ,הח"מ בקיא היטב במהלכים של המשיבים מסוף שנות ה90-
של המאה שעברה לפינוי בני שבט הג'האלין .להלן בקליפת אגוז סקירה של השתלשלות
הדברים:
א.

בתחילת ובמחצית שנות ה 90-של המאה שעברה הכין המנהא"ז תכנית מתאר לשיכון
קבע של עשרות משפחות בדואים אשר קיבלו צווי פינוי ממקום מגוריהם בתחום
המוניציפאלי של מעלה אדומים ו/או משפחות שעתירות לבג"צ שהגישו נגד פינויים
ממקום מושבם נדחו.

ב.

מטעמים השמורים עם המנהא"ז במשך שנים היוזמה לא מומשה ורק בעקבות הגשת
שתי עתירות לבג"צ נגד הפינוי היוזמה באה לידי מימוש.
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לאחר הגשת העתירה בבג"צ  1242/98מונה קצין בכיר במשרד הבטחון ,האלוף במיל' ר.
ורדי ,לטפל בהידברות בין הצדדים וביישום העתקת משפחות הג'האלין לאתר הקיבוע
וע"פ תכנית המתאר .בעקבות הליכים שהתנהלו בבג"צ  1242/98נחתם הסכם להעתקת
מגורי העותרים שם למתחם המגורים המוכר ככפר הג'האלין 'אל ג'בל' או כ'אתר
הקיבוע' .מטעם המנהא"ז חתם על ההסכם הרמ"א דאז ,תא"ל במיל' דב צדקה.
העתירה הנוספת בבג"צ  5813/00הוגשה בשם עשרות משפחות אשר פונו בשנת 1997
בכפייה ממאהל באזור מעלה אדומים לאתר הקיבוע ושוכנו בקונטיינרים ממתכת
חלודים ,ללא הקצאת קרקע וללא חיבור לתשתיות בתחום תכנית המתאר .בעקבות
הגשת העתירה נפתח מו"מ בין העותרים למנהא"ז אשר נסתיים בהסכם אשר קווי
היסוד שלו מקבילים או דומים לזה שנחתם בין הרמ"א לב"כ העותרים בבג"צ
.1242/98
ג.

למעשה ,מאז נסתיימו ההליכים בשתי העתירות ) בג"צ  1242/98ובג"צ  (5813/00לא
פעל המנהא"ז ליצירת תשתית תכנונית שתאפשר בניה כלשהי עבור בני הג'האלין
המתגוררים בתנאים לא אנושיים )ואין בהגדרה זו הפרזה כלשהי( בסמוך לישובים
הישראלים המשגשגים באזור ,למעט באזור אתר אל ג'בל.

ד.

בשנת  ,2006בעקבות הוצאת צווי תפיסה לאדמות אבו דיס וסוואחרה ,לצורך הקמת
גדר ההפרדה המתוכננת ,הגיעו נציגי המנהא"ז למספר מאהלים באזור שאמור היה
להילכד בתחום גדר ההפרדה והודיעו שיש כוונה לפנות את תושבי המאהלים אל מחוץ
לגדר .לאחר שתושבי המאהלים ייפו את כוחו של הח"מ לטפל בעניינם ולהתנגד לפינוי,
הח"מ פנה בשמם למנהא"ז ונוצרה הידברות עם מי שהיה אז רע"ן כלכלה ,סא"ל דורון
סגל ,בענין תנאי ומקום העתקת מגורי בני הג'האלין שהמנהא"ז ביקש לפנותם
משטחים בקרבת מעלה אדומים וקידר .הובהר לנציג המהנא"ז ,כי בני הג'האלין
המיועדים 'להעתקה' עומדים על זכותם להישאר במקום מגוריהם ,לשפר את תנאי
מגוריהם כולל בניית קבע למגורים וכי לא תהיה הסכמה לפינוי מרצון ממקום
המגורים הנוכחי ,אך יחד עם זאת ,בהתחשב בתקדימים של פינוי בכפיה לתנאים בלתי
נסבלים יש נכונות להצגת עמדה של המיועדים לפינוי לעניין אתר הקיבוע.
יש לציין כי גורמי המנהא"ז איתם היה הח"מ בקשר בעקבות התכנית להקמת גדר
הפדרה באזור מעלה אדומים ,פעלו במתכונת דומה לזו שהותוותה ע"י האלוף )במיל'(
ורדי ,נציג משרד הבטחון במו"מ שהתנהל במסגרת בג"צ . 1242/98
במסגרת המו"מ ,הושגה הסכמה שלא יתבצע פינוי נוסף לאתר הג'האלין באבו דיס ,בין
היתר בשל הקרבה של השטחים הפנויים הנותרים לאתר הפסולת ,אופיו העירוני ואי
התאמתו המוחלטת למגורי בדואים שעיקר מחייתם מגידול עדרי צאן.
במהלך המו"מ נתקיימו מספר סיורים משותפים ואותר שטח שנמצא מתאים להקמת
ישוב כפרי בדואי על אדמות מדינה שאין עליהן טענות בעלות של תושבי העיירות
הפלסטיניות הסמוכות .האתר המכונה "טבק אל כתף" מרוחק מישובים פלסטינים
עירוניים ,מהתנחלויות וממחנות צבא ,נוח מבחינה טופוגרפית לפיתוחו ויש בקרבתו
שטחי מרעה .במסגרת המו"מ הועברה לעיון הח"מ טיוטת הסכם פשרה שהוכנה ע"י
רס"ן מבדא חמדאן ממדור מקרקעין במשרד היועמ"ש.
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ה.

במהלך שנת  2007ולאחר שבג"צ הוציא צווי ביניים האוסרים על המשך בנית גדר
ההפרדה במסגרת עתירות מועצת סוואחרה ומועצת אבו דיס שהדיון בהן אוחד ) בג"צ
 2001/06ובג"צ  ,(9919/05הוקפא המו"מ עם הג'אהלין ע"י גורמי המנהא"ז השונים,
זאת משיקולים שאת טיבם ניתן לנחש -הנכונות להשקיע כספים להקמת אתר קבע
למגורי הבדואים משבט הג'האלין היתה קשורה קשר בל ינתק לכוונה ל"נקות" את
הצד "הישראלי" של גדר ההפרדה מאוכלוסיה פלסטינית .משהופסקה בניית הגדר
בעקבות צווי הביניים שהוצאו בעתירות בוטל הצורך מבחינת הרשויות לטפל ב"שיכונם
כדין" של בני הג'האלין.

ו.

בשנת  ,2009במסגרת תשובת המדינה לעתירה בבג"צ ) 6288/09עתירת הג'האלין נגד
הריסת בית הספר בחאן אל אחמר( ובבג"צ ) 7264/09עתירת עמותת "רגבים" להריסת
בית הספר ו 257-מבנים נוספים של בני הג'האלין ערערה( נטען בשם המנהא"ז כי
"מנהלת תחום בדואים באיו"ש" פועלת להכנת תכנית מתאר לשיכונם כדין של
העותרים ומשפחות ג'האלין נוספות המתגוררות בסמוך לכביש מס'  ,1וכי "בוצעה
מדידה בשטח המיועד ובוצעה הכנה ראשונית להוצאת מכרז למציאת מתכנן
לפרויקט."...
בעקבות ההודעה פנה הח"מ ביום  9.11.09בכתב לראש "מנהלת תחום בדואים
באיו"ש" והודיע לו כי מהלכים להעתקת מקום מגורים כמו הכנת תכנית מתאר
"לשיכונם כדין" של בני הג'האלין צריכים להיות מתואמים עם הגורם נשוא התכנית או
המהלך ,קרי בני שבט הג'האלין ,גם אם מדובר בהעתקה כפויה .בעקבות פניית הח"מ
ולאחר התערבות עורכי הדין ממחלקת בג"צים בפרקליטות המדינה תואם סיור
משותף עם אדיב חסון ועם סרן רעני עאמר ,יועץ משפטי למנהלת הבדואים .בפגישה
שנתקיימה עם שני אלה ביום  14.1.10בקרבת האתר המיועד ,הובטח לח"מ ע"י סרן
עאמר שתועבר למשרדו מפת השטח בו החל תכנון ראשוני של תכנית מתאר .השטח בו
דובר היה "טבק אל כתף"!! .המפה לא הועברה עד עתה ופניות לבדיקת התקדמות
מימוש התכנית עליה הוצהר מטעם הרמ"א בבג"צ  6288/09לא זכו לתשובה עניינית.

ז.

בשלהי שנת  2010ובתחילת שנה זו הוצאו למעלה מ 100-צווי הריסה למבני מגורים
במאהלים של חמולת ג'האלין ערערה בסמוך לאתר השומרוני הטוב ובואדי אל הינדי,
בשם מקבלי הצווים הוגשו שתי עתירות לבג"צ )בג"צ  162/11ובג"צ  .(3519/11נמסר
לח"מ מהעותרים בעתירות אלה כי ראש "מנהלת תחום בדואים באיו"ש" ,מר אדיב
חסון ,ביקר מספר פעמים במאהלים והודיע למוכתרים כי יש כוונה לפנותם למגרשים
הסמוכים למזבלת אבו דיס .המוכתרים דיווחו כי מר חסון "ייעץ" להם להימנע מייצוג
ע"י בא כוחם מזה שנים רבות הח"מ.
מעבר לכך ,לאור דברי מר אדיב חסון ,ברור כי המנהא"ז יוזם ומקדם תכנית
להעתקת/פינוי/סילוק של בני שבט הג'האלין תוך התעלמות מוחלטת מהאוכלוסיה
נשוא התכנית ,מצרכיה ומאורחות חייה ,מהדין הבינלאומי הרלוונטי ומהלכות בג"צ
לעניין תכנון והתנהלות מול האוכלוסיה הפלסטינית המוגנת בשטח . C
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ב .האצת המהלך לפינוי בני שבט הג'האלין והעתקתם בסמוך לאתר המזבלה באבו דיס
 .19במהלך חודשים יוני-אוגוסט  2011חזרו והודיעו נציגי המנהא"ז אשר ביקרו במתחמי המגורים
של בני שבט הג'האלין הפזורים במרחב שבין ירושלים ליריחו ,כי קיימת כוונה לפנותם וכי אם
יסרבו 'לעבור' הם יפונו בכפייה .במקביל הגבירו המנהא"ז וצה"ל את פעולות ההריסה ,הוצאת
צווי הריסה והפסקת עבודה ,וכן ,הגבירו את ההגבלות על חופש התנועה של בני שבט הג'האלין
ובפרט של רועי הצאן.
 .20במהלך חודש ספטמבר  2011נמסר מגורמים בכירים במנהא"ז לגורמים דיפלומטיים ועובדי
ארגונים בינלאומיים ,כי המנהל האזרחי גיבש תוכנית לפינויים של כל הבדואים בשטח C
ל'אתר הקיבוע' ,כאשר הראשונים שצפויים להיות מפונים הם כ 2,400-מבני שבט הג'האלין
החיים במרחב שבין ירושלים ליריחו ,אשר יועתקו ליישוב הקבע של הג'האלין בסמוך לאתר
הפסולת באבו דיס.
הדבר פורסם בכתבתה של גב' עמירה הס בעיתון "הארץ" מיום  .14.9.11בתגובה לכתבה מסר
דובר צה"ל כי " בפיקוד המרכז אישרו למנהל האזרחי עבודת מטה בקידום תכנית להסדרת
מגורי הבדואים ומציאת פתרונות לקיבוע השבטים הבדואים במרחב תוך הידברות עם ראשי
השבטים".
בעקבות כתבה נוספת של גב' עמירה הס בנדון מיום  4.11.11אישר מתאם פעולות הממשלה
בשטחים כי "במסגרת הפתרונות נבחנת גם החלופה להמשיך את הרצף הטריטוריאלי לשבט
הג'האלין .תוכנית זו אכן אושרה בשנת  2006ונבחנה גם בשיקולים בריאותיים ואיכות
הסביבה" .דברים אלה מתייחסים לתכנית נשוא עתירה זו ,היא תכנית  ,1627/4/05אשר אכן
אושרה ב 2006-אך טרם פורסמה למתן תוקף.
כך גם הודיעה רס"ן מלי מאירי ,רמ"ד תשתיות אזרחיות ,במכתבה לח"מ מיום  30.11.11כי
"בין החלופות נבחנת גם החלופה של התוכניות המרחיבות את אתר הקיבוע הקיים של
הג'האלין ,כך שתכלול בניית שתי שכונות נוספות".
מצ"ב כתבותיה של גב' עמירה הס מיום  14.9.11ו 4.11.11-ומסומנות בהתאמה נ" 2/א""-ב"
 .21הינה כי כן ,ברור כי המשיבים האיצו בחודשים האחרונים את מהלכיהם לפינוי בני שבט
הג'האלין ממקומות מגוריהם מזה עשרות שנים ופועלים להעתקתם בסמוך לאתר הפסולת
באבו דיס )תכנית  ,(1627/4/05זאת על אף ) כפי שיפורט בהמשך( שמדובר באתר פסולת פעיל
וקיימים שם סיכונים בריאותיים וסביבתיים חמורים ביותר.
על אף שמהלכים אלה הינם בעלי השלכות מרחיקות לכת על חייהם של בני שבט הג'האלין,
הם מתגבשים כגזרות גורל במחשכי חדרים במנהא"ז ומבלי שמתקיימת הידברות רצינית
כלשהי בין המשיבים לבין נציגי השבט ובא כוחם הלוקחת בחשבון את צרכי ואורחות החיים
של העותרים ,זאת תוך הסתרת התכנון ממושאי התכנית ,אי שיתופם בקביעת גורלם
והתעלמות מוחלטת מרצונם.
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ג .רקע על אתר הפסולת באבו דיס -מפגע סביבתי ובריאותי חמור ביותר עקב עשרות שנים
של ניהול שערורייתי ,מופקר ורשלני
 .22אתר הפסולת באבו דיס הוקם ע"י עיריית ירושלים בשנת  1981בשטח השיפוט של עיריית
מעלה אדומים ,במרחק של כ 14-ק"מ מירושלים .אתר הפסולת פועל בשיטה אשר פסה
מהעולם המערבי המודרני של "הטמנה" ללא מיון פסולת ,כאשר בפועל מדובר בשיטה מסוכנת
אשר בה משאיות שופכות פסולת ללא בקרה ומיון כלשהו של הפסולת הנפרקת ,אין שאיבת גז
ואין הקפדה על מגבלת גובה .מאחר שההטמנה מתבצעת לגובה ישנה בין היתר סכנת
התמוטטות.
 .23עד היום הוטמנו באתר כ 7-מיליון טון של פסולת מעורבת ) ביתית( .האתר קולט פסולת מוצקה
המיוצרת בעיקר בשטחי השיפוט של עיריית ירושלים ,מעלה אדומים והתנחלויות ישראליות
מהסביבה .ממכתבו של המשנה ליועץ המשפטי לממשלה ,מר מיכאל בלס ,מיום ,26.12.06
עולה כי מקור הפסולת הינו כדלקמן 86% -מירושלים 9% ,מישובים פלסטיניים ביו"ש ,ו—5%
מישובים ישראליים ביו"ש.
מצ"ב מכתב המשנה ליועץ המשפטי לממשלה ,מר מיכאל בלס מיום  26.12.06ומסומן נ" 3/א"
 .24עד שנת  1999האתר הופעל ע"י עיריית ירושלים באמצעות קבלן ,תוך יצירת מפגעים סביבתיים
חמורים שאין כדוגמתם באתרי פסולת בתוך שטח ישראל ,ללא פיקוח או הקפדה על
קריטריונים כלשהם .מבקר המדינה התייחס לכך בחריפות בדו"ח המבקר משנת :2003
"העירייה התקשרה עם קבלן )להלן-הקבלן( להפעלה ולאחזקה של "מזבלת אדומים"
לראשונה בשנת  1983בעקבות זכייתו במכרז .החוזה בין העירייה ובין הקבלן הוארך במועדים
שונים עד נובמבר  .1998במשך התקופה שבה תפעל הקבלן את האתר הצביעו המשרד לאיכות
הסביבה ,עיריית ירושלים והאיגוד על ליקוים חמורים בו ,שנבעו מפיקוח רופף של העירייה
ומניהול ותפעול לקויים ,אשר יצרו מפגעים אסתטיים ,תברואתיים וסביבתיים חמורים,
חלקם בלתי הפיכים .הטיפול בהם ,על פי הערכות הגורמים האמורים ,יהיה כרוך בהוצאות
ניכרות ) ".הדגשה ש.ל( ) ראה עמ'  306לדוח מבקר המדינה משנת (2003
מצ"ב הפרק הרלוונטי בדו"ח מבקר המדינה משנת  2003ומסומן נ" 3/ב"
 .25על רקע המצב התפעולי החמור של אתר הפסולת באבו דיס חתמו בסוף שנת  1998עיריית
ירושלים ועיריית מעלה אדומים על הסכם אשר לפיו עיריית מעלה אדומים תפעיל את האתר
עבורה ועבור עיריית ירושלים במשך כל תקופת השימוש בו.
בדיון שהתקיים ביום  6.2.12בוועדה המשותפת לנושא סביבה ובריאות בכנסת התייחס ראש
עיריית מעלה אדומים ,מר בני כשריאל ,לרקע להעברת אתר הפסולת לניהול עיריית מעלה
אדומים .דבריו מדברים בעד עצמם:
"....בתחילת הדרך המטמנה הזאת הייתה של עיריית ירושלים שהפעילה את זה ,ואכן עקב
כך שנשפכה שם אשפה ללא הכוונה ,ללא קריטריונים וכדומה ,העיר מעלה אדומים סבלה
מזה ,סבלה מאוד מהריחות ,ולכן אנחנו לקחנו את הפעלת המטמנה לרשותנו ,לאחריותנו יותר
נכון ,ושיפצנו ושיקמנו כל השנים כדי לעשות את זה .כמובן שאי אפשר להביא מטמנה שכבר
שפכו שם מאות אלפי טונות של זבל למצב של פתיחת מטמנה חדשה לפי הקריטריונים
העכשוויים ) "...הדגשה ש.ל( ) ראה  10לפרוטוקול הדיון מיום (6.2.12
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מצ"ב פרוטוקול דיון מיום  6.2.12בוועדה המשותפת לנושא סביבה ובריאות בכנסת ומסומן נ3/
"ג"
 .26על אף שאתר הפסולת עבר לניהול עיריית מעלה אדומים ,הניהול המשיך להיות כושל
והליקויים הסביבתיים הלכו והחמירו .מבקר המדינה התייחס לכך בדו"ח המבקר משנת
:2003
"למרות העברת האתר בשנת  1998לאחריותה של עיריית מעלה אדומים נמצאו בו ליקויים
רבים .במסמך מספטמבר  2002העלתה החברה את הטענות האלה :הקבלן המשיך להתעלם
מהוראות הפיקוח ,ובכך הביא לקיצור תוחלת השימוש באתר; תאי הפסולת לא כוסו כנדרש;
צורת העבודה של הקבלן סיכנה את המשך הפעלת האתר .טענות החברה התבססו ,בין
השאר ,על דוחות הפיקוח של האיגוד שבהם סוכמה פעילותו באתר .הליקויים הסביבתיים
אשר גורמי פיקוח שונים דיווחו עליהם חדשות לבקרים כשהאתר היה באחריות עיריית
ירושלים ,נמצאו גם לאחר העברת האתר לידיה של החברה .על פי דוחות פיקוח של האיגוד
וכן על פי ממצאים של עיריית ירושלים ושל המשרד נמשכו דלקות ,הטמנה שלא על פי
התקנות וההנחיות ,כניסת משאיות ללא בקרה ,הכנסת פסולת מזוהמת לאתר וכיוצ"ב"...
) הדגשה ש.ל( ) ראה עמ'  308ס'  3לדוח מבקר המדינה משנת (2003
 .27עקב המצב החמור והמסוכן באופן בלתי הפיך של אתר הפסולת באבו דיס ,נעשו לאורך השנים
מספר ניסיונות שכשלו מטעם המשרד לאיכות הסביבה להביא לסגירת האתר ולשיקומו.
הניסיונות נכשלו בכל פעם ופעם עקב אינטרסים כלכליים של הרשויות הישראליות
המשתמשות באתר ובעיקר בשל העדר אלטרנטיבה לעיריית ירושלים לפינוי פסולת עם סגירת
אתר אבו דיס ,למעט שינועה לאתרים מרוחקים בדרום הארץ בעלויות כבדות.
בין היתר ,בחודש יוני בשנת  2000הוגשה תוכנית לשיפור האתר באבו דיס למנהל האזרחי ,אך
המנהל האזרחי דחה את ההצעה להרחיב את האתר עד לשנת  ,2009ולכן הוחל בתכנון הסגירה
והשיקום של האתר ) ראה עמ'  316לדוח מבקר המדינה משנת (2003
כבר בחודש אוקטובר  2002שלח מנהל מחוז ירושלים במשרד לאיכות הסביבה ליו"ר החברה
מטעם עיריית מעלה אדומים אשר ניהלה את האתר התראה ,מכח החוק לרישוי עסקים,
התשכ"ח ,1968-והחוק למניעת מפגעים ,התשכ"א ,1961-אשר בה צוין כי נשקלת הוצאת צו
הפסקה מנהלי להמשך הפעלת האתר!! ) ראה עמ'  308ס'  3לדוח מבקר המדינה משנת (2003
 .28בשנת  ,2010השר להגנת הסביבה ,גלעד ארדן ,החליט בתיאום עם מתאם הפעולות בשטחים
וראש המנהא"ז ,להפחית בהדרגה את כמות הפסולת מישראל המוטמנת באתר אבו דיס,
ולסגור אותו כליל כאשר ייפתח אתר פסולת יהודה עבור הרשויות הפלסטיניות .על בסיס
החלטה זו עודכנו ב 12.10.10-תנאי רישיון העסק של האתר ונקבעו בו מועדים להפחתת כמויות
הפסולת המוטמנת עד לסגירתו הסופית ,כמפורט להלן:
א.

 1,000טון ליום ) כ 750-טונות מירושלים( החל מה.12.4.11 -

ב.

 650טון ליום ) כ 400-טונות מירושלים החל מה.12.10.11-

ג.

 300טון ליום )  0טונות מירושלים( החל מה 12.4.12 -ועד מועד פתיחתו של אתר חילופי-

אס"פ יהודה.
כלומר ,על פי החלטה זו הייתה אמורה להפסיק הטמנת הפסולת מישראל באתר אבו דיס
החל מיום !!12.4.12
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 .29באופן לא מפתיע לאור התנהלות עיריית ירושלים במשך עשרות שנים ,בחודש יוני בשנת ,2011
התגלע ויכוח פומבי בין עיריית ירושלים לבין המשרד לאיכות הסביבה בעניין המשך השימוש
באתר הפסולת באבו דיס .עקב הפרת עיריית ירושלים בריש גלי את תנאי הרישיון שעודכנו
שלחה מנכ"לית המשרד להגנת הסביבה ביום  5.6.11מכתב נזעם לראש עיריית ירושלים
המדבר בעד בעצמו ,בו הזהירה בין היתר מסכנה לפיצוץ ולשריפות:
" אס"פ אבו דיס יוצר מפגעים סביבתיים של זיהום האוויר ,זיהום קרקע ,ואף קיים חשש
לזיהום מקורות מים .האתר מופעל בצורה שאינה תקינה מבחינת כיסוי ,גידור ,וכניסת
אנשים ,הפועלים באתר תוך סיכון חייהם .המפגע העיקרי שיוצר האתר הוא גז המתאן .הגז
המיוצר באופן טבעי בתהליך פירוק הפסולת באתר ,אינו נאסף ואינו מטופל ,מצב בו קיימת
סכנה לפיצוץ ולשריפות") .הדגשה ש.ל(
ראש עיריית ירושלים ,ניר ברקת ,הודיע בתגובה כי לאור אי העברת התקציבים לכיסוי עלות
הפניית הפסולת לאתרים בדרום הארץ ,העירייה תקיים את הצו אך לא תפנה את יתרת
הפסולת מרחובות העיר .בסופו של דבר ,הושג מתווה למימון הפניית כ 330-טון אשפה בלבד
בכל יום מעיריית ירושלים למטמנה בדרום כאשר יתרת האשפה ממשיכה להיות מופנית לאתר
הפסולת באבו דיס .מתווה זה נמשך עד היום!
מצ"ב מכתבה של עו"ד אלונה שפר-קארו ,מנכ"לית המשרד להגנת הסביבה ,מיום 5.6.11
ומסומן נ" 3/ד"
 .30ע"פ דבריו של מר יואל גואל ,מאגף הפסולת במשרד להגנת הסביבה ,בפרוטוקול הדיון
שנתקיים ביום  6.2.12בוועדה המשותפת לנושא סביבה ובריאות בכנסת ,ההפחתה בהדרגה של
כמות הפסולת מישראל המוטמנת באתר אבו דיס כפי שנקבעה בעדכון רישיון העסק מיום
 12.10.10הפכה לאות מתה!! ע"פ המתווה החדש ההפחתה הבאה תהיה ב 14-לאוגוסט ,2012
אז יוגבל האתר ל 650-טון ביום .לאחר מכן ,רק בחודש מרץ  2013צפויה להיפסק הטמנת
הפסולת של הרשויות הישראליות ,אך תימשך)!!( ההטמנה של הרשויות הפלסטיניות:
" ...במרץ בשנה הבאה כל הפסולת שמוטמנת בעצם בישראל תפסיק להיות מוטמנת שם,
תישאר שם רק הטמנה של הפלסטינים ושל הרשויות הישראליות באזור יהודה ושומרון"...
) ראה  6לפרוטוקול הדיון מיום (6.2.12
מניסיון העבר ,ברור כי המועד הבא להפחתה עשוי להידחות שוב כפי שכבר נדחה מספר פעמים.
 .31יוער כי בנוסף על הסכנות הסביבתיות והבריאותיות של אתר הפסולת באבו דיס ,המשך
פעילות האתר במתכונתו הנוכחית נמצא גם פסול מבחינה משפטית כבר בשנת  .2006בעניין זה
ראה חוות דעת מיום  26.12.06אשר הכין המשנה ליועץ המשפטי לממשלה ,מר מיכאל בלס,
אשר קבע כי המשך הטלת פסולת באתר בעיקר ע"י רשויות ישראליות מהווה הפרה של
המשפט הבינלאומי החל באזור ) צורף וסומן נ" 3/א"(.
 .32מהמתואר עולה כי על אף הסכנות החמורות המתוארות במכתבה של מנכ"לית המשרד להגנת
הסביבה מיום  ,5.6.11שוב קיבלו הרשויות הישראליות אורכה להטלת פסולת באתר אבו דיס
תוך החמרת הסיכונים הסביבתיים והבריאותיים .זאת בהתעלם לחלוטין מהאינטרסים
הבריאותיים והסביבתיים ובהתייחס אך ורק לשיקולים תקציביים של עלויות מימון
החלופות .אזהרת המנכ"לית המפורשת בדבר סכנת "פיצוצים ושריפות" נשכחה כאילו לא
הייתה! בפועל ,לא ברור אם בכלל ומתי תפסיק לחלוטין הטמנת הפסולת באתר אבו דיס.
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ד .לא יכולה להיות מחלוקת כי באתר הפסולת באבו דיס ובסביבתו קיימים סיכונים
בריאותיים וסביבתיים חמורים
 .33כאמור ,דבריה של מנכ"לית המשרד להגנת הסביבה במכתבה מיום  ,5.6.11כ 11-חודשים!!
לפני הגשת עתירה זו ,מדברים בעד עצמם:
" אס"פ אבו דיס יוצר מפגעים סביבתיים של זיהום האוויר ,זיהום קרקע ,ואף קיים חשש
לזיהום מקורות מים .האתר מופעל בצורה שאינה תקינה מבחינת כיסוי ,גידור ,וכניסת
אנשים ,הפועלים באתר תוך סיכון חייהם .המפגע העיקרי שיוצר האתר הוא גז המתאן .הגז
המיוצר באופן טבעי בתהליך פירוק הפסולת באתר ,אינו נאסף ואינו מטופל ,מצב בו קיימת
סכנה לפיצוץ ולשריפות" ).צורף וסומן נ" 3/ד"(
סכנת הבעירות והשריפות באתר הפסולת באבו דיס צויינה כבר בשנת  2003בעמ'  12למסמך
רקע בעניין בעירות באתרי פסולת של המשרד להגנת הסביבה:
"אתר אבו דיס-אתר פעיל לפסולת מעורבת .בעירות פנימיות וחיצוניות ) בדופן( .מוקדי עשן
מתפרצים ממקומות שונים .הבעירות החיצוניות מכוסות אך פורצות שוב .המפעילים נדרשים
לבצע כיבוי כחלק מפעולות שיקום האתר".
מצ"ב העמ' הרלוונטיים מתוך מסמך רקע של אגף פסולת מצוקה במשרד להגנת הסביבה בעניין
בעירות באתרי פסולת מחודש יולי  2003ומסומן נ" 4/א"
 .34כמתואר בדוח מבקר המדינה משנת  2003ובאינספור דו"חות של גורמי הפיקוח השונים ,מאז
תחילת פעילות עיריית ירושלים באתר אבו דיס לפני למעלה מ 30-שנים ) בתחילת שנות ה,(80-
היה ברור לכל כי האתר מתנהל באופן חסר אחריות ,ללא כל קריטריונים ותוך יצירת סיכונים
סביבתיים ובריאותיים חמורים .בעקבות הניהול המופקר של האתר במשך כ 30-שנה נגרמו
במקום סיכונים ונזקים סביבתיים בלתי הפיכים.
 .35בחודש מרץ בשנת  2006המנהא"ז ביצע סקר סיכונים להקמת שכונת מגורים סמוך לאתר
הפסולת אבו דיס ) תכנית  (1627/4/05באמצעות חברת "אדמה" .יודגש ויובהר ,כי ניתוח
הסיכונים בוצע מתוך הנחה כי אתר הפסולת ישוקם ) כפי שיפורט בהמשך ,טרם בוצע שיקום
ואין צפי למועד תחילתו ולמישכו( .הסיכונים חולקו לשלושה סוגים כאשר נושא הסיכון
המשמעותי לתושבי השכונה נמצא "בתנועה ונוכחות ביוגז בתת הקרקע בריכוזים נפיצים
בחלקה הצפון מזרחי של השכונה" ) ראה עמ'  94לסקר הסיכונים( ריכוזי הביוגז ובכללם גז
המתאן יוצרים ע"פ הסקר את הסיכונים הבאים:
א.

הצטברות ביוגז בחללים סגורים ופיצוץ.

ב.

הצטברות ביוגז במבני מגורים והשפעה בריאותית.

ג .סיכון מסוים ליזום פיצוץ במסגרת עבודות הבניה.
יצויין כי במסגרת הסקר לא נבדק גז הרדון.
בנוסף ,נמצאו בין היתר סיכונים של גלישה והתמוטטות של המזבלה ,ריכוזי אבק וריח ,נוכחות
מכרסמים ומטרדים.
יודגש ויובהר ,כפי שיפורט בהמשך ,כי העותרים מתנגדים למסקנות של הדו"ח הסותרות את
הממצאים שנאספו ומכל מקום ,מערכת התנאים והתניות לשלילת הסיכון המפורטת בסקר לא
התקיימה ) האתר לא שוקם והמזבלה עודנה פעילה(.
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מצ"ב חלק הדיון בפרק 'המלצות והנחיות לביצוע' מתוך סקר הסיכונים מחודש מרץ 2006
המסכם את הממצאים שנמצאו וכן העמ' הרלוונטיים המתייחסים לביוגז ומסומנים נ" 4/ב"
 .36לאור המתואר לעיל ,לא יכולה להיות מחלוקת כי באתר הפסולת באבו דיס ובסביבתו קיימים
סיכונים בריאותיים וסביבתיים חמורים אשר לא ניתן להתעלם מהם .מעל התעלמות
המשיבים מסיכונים אלה מתנוסס דגל שחור.

ה .אישור תכנית  1627/4/05למתן תוקף ביום  16.8.06על אף הסיכונים הסביבתיים
והבריאותיים
 .37על אף הסיכונים הסביבתיים והבריאותיים החמורים הידועים לכל ובהתעלם מהממצאים
החומרים בסקר הסיכונים שבוצע ,החליטה המשיבה מס'  2לאשר למתן תוקף את התכנית
להקמת שכונת מגורים לבני הג'אהלין בסמוך לאתר הפסולת אבו דיס ) תכנית ,(1627/4/05
זאת מבלי להתנות את הקמת השכונה בהשלמת השיקום של אתר הפסולת!!
יתרה מכך ,בהוראות תכנית  1627/4/05נכתב בפרק שלישי בסעיף  1.1.1כי יזמי השכונה יבואו
בדברים עם מפעילי אתר הפסולת ע"מ להשאיר רצועה ברוחב  50מטר לפחות ללא הטמנת
פסולת נוספת מהדרך הגובלת את האס"ף ממערב .היעלה על הדעת כי לא יוגדרו מגבלות
שיקום ברצועה זו ,האחריות תוסר מרשויות התכנון ותעבור ליזמי השכונה) שנקבע כי עליהם
לנהל מו"מ לגבי המשך הטמנת הפסולת ברצועה של  50מ' מהשכונה(?
 .38ההחלטה נתקבלה בניגוד לזעקתם הנחרצת של הגורמים המקצועיים הבכירים בתחום הגנת
הסביבה שהשתתפו בוועדה -מר מאיר מילר ,נציג קמ"ט איכות הסביבה במנהא"ז ,מר ניצן לוי,
מאיגוד ערים לאיכות הסביבה יהודה ,מר אלי דרור ,נציג קמ"ט שמורות הטבע ,ומר דרור
נחמיאס מחברת "אדמה" אשר ערכה את סקר הסיכונים.
מר ניצן לוי ,מאיגוד ערים לאיכות הסביבה יהודה התנגד בחריפות לאישור התוכנית:
"קראתי את הסקר הזה .לדעתי לא שמים אנשים בסמיכות לאתר כזה ובשביל זה לא צריך
סקר סיכונים .לגבי הסקר הזה נעשתה עבודה מצויינת אבל המסקנה לא נכונה .אומרים
שייתכנו מפגעים ויש סיכון לפיצוץ אלה הסיבות שלא צריך לשכן אנשים במקום זה ויש
סתירה אמיתית בין הממצאים לבין המסקנות .אי אפשר לשכן אנשים שם אלא לאחר שיקום
האתר .אין בעולם ולא בארץ הקמת יישוב ליד אתר פסולת פעיל ולא מסודר".
ובהמשך אמר" :לדעתי זה חוסר אחריות לשים שם אנשים ואני מזהיר את מת"ע על הסכנה.
לא בטוח שהאתר הזה ישוקם."...
דבריו החריפים של מר אלי דרור ,נציג קמ"ט שמורות הטבע ,מדברים בעד עצמם:
" כמו שמאיר אמר ,לא מדובר כאן רק בתכנון אלא במשהו נפיץ שעלול לגרום לנזק גדול מאוד
ואני לא רוצה למצוא את עצמי בועדת חקירה ולכן יש לקבל תשובות מכל הגורמים הנוגעים
לעניין".
) הדגשה ש.ל(
מצ"ב פרוטוקול מועצת התכנון העליונה מס'  500/4/06מיום  16.8.06ומסומן נ5/
 .39במועד הגשת עתירה זו ,תכנית  1627/4/05טרם פורסמה למתן תוקף .נראה כי העיכוב
המתמשך בפרסום נבע מהבנתם של הגורמים ברשויות התכנון במנהא"ז כי אכן קיימות סכנות
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בטיחותיות ובריאותיות הכרוכות בסמיכותה הגבוהה של השכונה המיועדת לאתר הפסולת
באבו דיס.

ו .טרם הוגשה תוכנית מלאה לשיקום אתר הפסולת באבו ואין צפי למועד תחילת השיקום
ולמשכו
 .40לא יכולה להיות מחלוקת כי כל עוד שלא ישוקם אתר הפסולת באבו דיס הנזקים והסיכונים
הסביבתיים רק ילכו ויחמירו .ראה בעניין זה את דבריו של דרור נחמיאס מחברת "אדמה"
אשר ערכה סקר סיכונים עבור המהנא"ז בפרוטוקול מועצת התכנון העליונה במנהא"ז מיום
 16.8.06כי "אם לא משקמים נכון את האתר כלומר מגדרים ושואבים את הגז תהיה סכנה
גדולה יותר לאחר סגירת האתר מאשר בזמן פעילותו".
לא יכולה גם להיות מחלוקת כי כל עוד שלא הושלם שיקום אתר הפסולת לא ניתן לשכן במקום
בני אדם כלשהם!! בעניין זה ראה את דבריו של מר ניצן לוי מאיגוד ערים לאיכות הסביבה
יהודה באותו הפרוטוקול כי "אי אפשר לשכן שם אנשים אלא לאחר שישוקם האתר....לדעתי
זה חוסר אחריות לשים שם אנשים ואני מזהיר את מת"ע על הסכנה .לא בטוח שהאתר הזה
ישוקם .מדובר באי שליטה שלנו על האתר בעתיד ) "...הדגשה ש.ל(
 .41אף אם בעוד מספר שנים תיפסק לחלוטין פעילות אתר הפסולת באבו דיס ,לא יכולה להיות
מחלוקת כי לאור הניהול הכושל בניגוד לכל קריטריון סביבתי ובטיחותי ,צפוי שיקום האתר
להיות ממושך ביותר וכי ייתכן שלא יהיה ניתן לבצע שיקום מלא בשל הנזקים הסביבתיים
הבלתי הפיכים שנגרמו במקום .יודגש ויובהר ,כי תוכנית שיקום מלאה טרם הוגשה ,טרם
הוצאו אישורים וטרם פורסמו מכרזים כלשהם .כך אישר מר יואב גואל ,מאגף הפסולת
במשרד להגנת הסביבה ,בעמ'  7לפרוטוקול הדיון שנתקיים ביום  6.2.12בוועדה המשותפת
לנושא סביבה ובריאות בכנסת:
היו"ר דב חנין :תוכנית שיקום מלאה לשיקום האתר ,אני מבין שעוד לא קיבלתם.
יואב גואל :כן .לפי מה שהבנו .היא צריכה להיות מוגשת בזמן הקרוב ,אנחנו אמורים לקבל
הצגה שלה בעוד שבוע בעירייה.
....
יואב גואל :תהליך השיקום עצמו לוקח הרבה שנים ,כי הגז ממשיך להייוצר ,על פי כל מיני
מודלים גז נוצר גם  15ו 20-שנה אחרי סיום ההטמנה באתר ,אבל אני חושב שהביצוע של
השיקום עצמו תלוי באיך יוציאו את המכרזים וביעילות שתעבוד החברה כלכלית או מי
שמפעיל את האתר ,אבל זה יכול לקחת יחסית בהליך של חודשים ,שנה ,אולי יותר ,תלוי
בקצב של העבודה שלהם .יש פה עניין של אישורים סטטוטוריים שאנחנו יחד עם המנהל
האזרחי ,כי חוק התכנון והבנייה שם הוא לא בסמכותנו ,הוא בסמכות ועדת התכנון של
המנהל האזרחי ,ולכן ,אנחנו נעבוד בשיתוף פעולה מלא יחד איתם.
כך גם אישר ראש עיריית מעלה אדומים בעמ'  10לפרוטוקול אותה הישיבה:
" המטמנה לא תפעל ואנחנו גם ממתינים גם לאותה מטמנה פלסטינית שתקום ,שגם
היישובים הישראליים ,היהודיים ,ישפכו שם את הפסולת .בינתיים אנחנו כבר במשא ומתן
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מאוד מאוד מתקדם עם יזמים לבנות באזור התעשייה שלנו מפעל למיון והפרדה ...המפעל
למיון והפרדה עד סוף השנה הזו הוא כבר יקום...כמובן הוצאת הגז לוקחת הרבה שנים".
 .42גם מבקר המדינה התייחס לשיקום המורכב כבר בדו"ח המבקר משנת  2003ולכך שלא בוצעה
הערכות מבעוד מועד לסגירת האתר ולשיקומו ולאמצעים הכספיים הדרושים:
"סגירת אתר ושיקומו כוללים בין היתר ,שכבת כיסוי סופית ,מערכת לאיסוף ולטיפול בגז,
שכבה מונעת חלחול ,כיסוי קרקע מיוצג ,שיקום נופי...בדצמבר  2001העריך מנכ"ל האיגוד
שעלות סגירת האתר ושיקומו תהיה  9.2-21מיליון דולר ,בהתאם לתכנית השיקום שתיבחר.
לפי הערכות של האיגוד ,העירייה והמשרד הסכום שהוקצה לקרן לא יספיק לשיקום האתר".
) ראה עמ'  315לדוח מבקר המדינה משנת (2003

ז .מיצוי הליכים
 .43עקב המהלך המואץ כמתואר של המשיבים בחודשים האחרונים לקדם את תכנית הפינוי
וההעתקה של בני שבט הג'האלין לאתר הפסולת באבו דיס ומאחר שבמהלך חודשים יוני-
אוגוסט  2011חזרו והודיעו נציגי המנהא"ז אשר ביקרו במתחמי המגורים של בני שבט
הג'האלין ,כי קיימת כוונה לפנותם וכי אם יסרבו לעבור הם יפונו בכפייה ,פנה הח"מ ביום
 15.8.11למשיב מס'  ,1תא"ל מוטי אלמוז ,בדרישה כי לא תקודם תכנית כלשהי עבור בני שבט
הג'האלין מבלי שתתקיים הידברות עם נציגי השבט ובא כוחם.
משלא נענתה פנייה זו ,הח"מ פנה ביום  12.9.11לשר הביטחון ,מר אהוד ברק ,וליועמ"ש איו"ש,
אל"מ אלי בר און.
גם פנייה זו לא נענתה ,ולאור האמור ,הח"מ פנה בשנית למשיב מס'  1ביום .3.11.11
מצ"ב פניות ב"כ העותרים מיום  12.9.11 ,15.8.11ו 3.11.11-ומסומנות בהתאמה נ" 6/א""-ג"
 .44ביום  4.12.11נתקבל במשרדו של הח"מ מכתבה מיום  30.11.11של רס"ן מלי מאירי ,רמ"ד
תשתיות אזרחיות במנהא"ז ,אשר אישרה כי אכן המשיבים מקדמים תכנית ליישוב קבע לבני
שבט הג'האלין וכן ,אישרה כי "בין החלופות שנבחנות ,נבחנת גם החלופה של התוכניות
המרחיבות את אתר הקיבוע הקיים של הג'האלין ,כך שתכלול בניית שתי שכונות נוספות".
בעקבות ביקור סא"ל עופר מיטל ,ראש מנהלת התיאום והקישור עוטף ירושלים ,בתחילת חודש
ינואר  2012בכפר חאן אל אחמר ,בו נמסר באופן לאקוני לתושבים כי המנהא"ז עובד על תוכנית
לפינוים ולהעתקתם לאתר הקיבוע של הג'האלין ,ביום  16.1.12שלח הח"מ מכתב למשיב מס' .1
ביום  22.1.12נתקבל במשרדו של הח"מ מכתבו של סג"מ בר אקוקה ,ק.פניות הציבור
במנהא"ז ,המתעלם מטענות הח"מ וממחיש כי אין בכוונת המשיבים לקיים הידברות רצינית
עם העותרים ובא כוחם בדבר תוכניותיהם.
מצ"ב מכתבה של רס"ן מלי מאירי מיום  ,30.11.11מכתב הח"מ  16.1.12ומכתב סג"מ בר
אקוקה מיום  22.1.12ומסומנים בהתאמה נ" 6/ד""-ו"
 .45בחודשים שחלפו מאז מכתבה של רס"ן מלי מאירי ,חזרו והודיעו נציגי המנהא"ז אשר ביקרו
במתחמי המגורים של בני שבט הג'האלין ) לאחרונה בימים  23.4 ,18.4ו ,(7.5-כי קיימת כוונה
לפנותם וכי אם יסרבו לעבור הם יפונו בכפייה ,אך הם מסרבים בתוקף לשתף את בני שבט
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הג'האלין ובא כוחם בתוכניותיהם ולקיים עימם הידברות רצינית אשר תיקח בחשבון את
צרכיהם.
 .46כמתואר ,על אף פניות חוזרות ונשנות של ב"כ העותרים המשיבים מסרבים בתוקף לשתף את
בני שבט הג'האלין ובא כוחם בתוכניותיהם ,זאת כאשר במקביל בהודעות המשיבים בתקשורת
ובביקורי נציגיהם במתחמי המגורים של השבט הם זורעים אימה ופאניקה.
לאור האמור ובטרם תכנית ההעתקה לאתר הפסולת באבו דיס תיהפך לעובדה מוגמרת ,מוגשת
עתירה זו עתה.

 IVהטיעון המשפטי
א .לפי הדין הבינלאומי בנסיבות העניין חל איסור על פינוי כפוי של בני שבט הג'האלין
 .47יפים דבריו של כב' הנשיא ) בדימוס( הש' א .ברק בפס"ד בבג"צ  7015/02ע'גורי נ' מפקד כוחות
צה"ל בגדה המערבית ) ,פורסם בנבו( פ"ד נו) ,352 (6עמ'  ,365פסקה :14
"נקודת המוצא העקרונית הינה כי הוצאתו של אדם ממקום מגוריו והעברתו הכפויה למקום
אחר פוגעת קשות בכבודו ,בחירותו ובקניינו .ביתו של אדם אינו רק קורת גג לראשו אלא גם
אמצעי למיקומו הפיזי והחברתי של אדם ,של חייו הפרטיים ויחסיו החברתיים )ראו M.
 .(Stavropoulou “The Right Not To Be Displaced” [45],at p. 717כמה זכויות אדם
בסיסיות נפגעות בשל עקירתו הלא רצונית של אדם מביתו והעברתו למקום אחר ,גם אם
העברה

זו

אינה

בחצייתו

כרוכה

של

גבול

מדיני

)ראו

F.M. Deng Internally Displaced Persons Compilation and Analysis of Legal
 .(Norms [39], at p. 14זכויות אדם אלה מקורן בחלקן במשפט הפנימי של המדינות
השונות ,ובחלקן מעוגנות הן בנורמות של המשפט הבינלאומי".
 .48העברה כפויה של כפרים שלמים למקום אחר מהווה הפרה של סעיף  49לאמנת ג'נבה הרביעית
בדבר הגנה על אזרחים בעת מלחמה משנת  .1949סעיף  49לאמנה קובע את האסור והמותר
בכל הנוגע להעברה בכפייה ולפינוי של תושבים מוגנים בתוך השטח הכבוש או אל מחוץ לו.
הפסקה הראשונה של סעיף  49לאמנת ג'נבה הרביעית אוסרת על העברה בכפייה של תושבים
מוגנים ,באשר היא ,לרבות העברה בתוך השטח הכבוש ,וזאת בנוסף לאיסור על גירוש תושבים
מוגנים אל מחוץ לשטח הכבוש:
“INDIVIDUAL OR FORCIBLE TRANSFERS AS WELL AS DEPORTATION OF PROTECTED
PERSONS FROM OCCUPIED TERRITORY TO THE TERRITORY OF THE OCCUPYING POWER
OR TO THAT OF ANY OTHER COUNTRY OCCUPIED OR NOT ARE PROHIBITED
REGARDLESS OF THEIR MOTIVE".

להלן התרגום:
"אסורה העברה בכפייה של מוגנים ,יחידים או רבים ,וכן אסור גירושם של מוגנים מתוך
שטח כבוש אל שטחה של המעצמה הכובשת או אל שטחה של כל מדינה אחרת ,כבוש או
שאינו כבוש ,יהיה המניע להם אשר יהיה".
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עם זאת ,הפסקה השנייה של סעיף  49לאמנת ג'נבה הרביעית קובעת מקרה חריג וצר:
"Nevertheless, the Occupying Power may undertake total or partial evacuation
of a given area if the security of the population or imperative military reasons
so demand. Such evacuations may not involve the displacement of protected
persons outside the bounds of the occupied territory except when for material
reasons it is impossible to avoid such displacement. Persons thus evacuated
shall be transferred back to their homes as soon as hostilities in the area in
"question have ceased.
להלן התרגום:
"אף-על-פי-כן ,רשאית המעצמה הכובשת לקבל על עצמה את פינויו השלם או החלקי של
אזור מסוים ,אם ביטחון האוכלוסייה או שיקולי הכרח צבאיים ידרשו זאת ...האנשים שפונו
כך יוחזרו לבתיהם מיד לתום פעולות האיבה באותו שטח".
החריג מאפשר פינוי שלם או חלקי של אזור מסוים ,בהתקיים אחד משני מצבים בלבד :הפינוי
נחוץ לשמירה על ביטחון המפונים או שהוא מחוייב משיקולי הכרח צבאיים .פינוי כזה ,להבדיל
מהעברה בכפייה ומגירוש ,הוא זמני במהותו ,ולכן חייבת המדינה הכובשת להחזיר את
התושבים שפונו עם חלוף הנסיבות שיצרו את הצורך בפינוי.
יובהר ,כי אופי המגורים של תושב מוגן במקום מסוים בשטח הכבוש ) למשל ,אם התושב
מתגורר במבנה מגורים שקיבל היתר בנייה או לאו( אינו מהווה עילה לגיטימית לחריגה
מהאיסור הכללי על העברה בכפייה.
 .49האצת הליכי האכיפה וההריסה בחודשים האחרונים במתחמי מגורי בני שבט הג'האלין נובעת
בראש ובראשונה מכוונת המשיבים לנקות את המרחב בין ירושלים ליריחו ,כ"גוש התיישבות
מעלה אדומים" ,מהאוכלוסייה הבדואית המקומית המתגוררת בו מזה עשרות שנים .הדבר
אושר במסמך מיום " ,19.1.11צוות לתיחום אדמות מדינה באיו"ש ) צוות קו כחול(-נהלי
עבודה" ,המנחה גורמים במנהא"ז לפעול במרץ לתיחום אדמות מדינה באופן התואם לתוכניות
הפוליטיות של המשיבים .בהקשר זה לא יכולה להיות מחלוקת כי גם הפינוי הנרחב הקודם של
מתחמי הג'האלין ) בג"צ  1242/98ובג"צ  (5813/00והעברת יושביהם לאתר הקיבוע של
הג'אהלין נבע כתוצאה מהאינטרס הפוליטי של המשיבים להרחיב את ההתנחלות מעלה
אדומים.
כמתואר ,הדין הבינלאומי אוסר במפורש תזוזות אוכלוסיה מסיבות מדיניות או אתניות .אין
ספק כי פינוי רועים ונוודים ,כדי ליצור איזורים "נקיים" מאוכלוסיה פלסטינית הינו אסור
והינו פשע מלחמה ע"פ הוראות הדין הבינלאומי.
מצ"ב מסמך "צוות לתיחום אדמות מדינה באיו"ש ) צוות קו כחול(-נהלי עבודה" מיום 19.1.11
ומסומן נ7/
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ב .על המשיבים חלה חובה לקיים הידברות עם העותרים ובא כוחם לפני נקיטת כל מהלך
לקידום תוכניתם לפינוי המוני ולהעתקם של בני שבט הג'האלין
 .50אין ספק כי כל עוד שמדינת ישראל רואה עצמה כחברה בחבר העמים הנאורים ואיננה מעוניינת
להפר בריש גלי את הוראות החוק הבינלאומי ,אין באפשרות המשיבים לבצע בנסיבות העניין
פינוי והעתקה המוניים כפויים של בני שבט הג'האלין מטעמים פוליטיים בלבד.
האפשרות החוקית היחידה של מדינת ישראל לממש את תוכניותיה הינה באמצעות הידברות
והגעה להסכמות עם בני שבט הג'האלין ובא כוחם!
 .51כמתואר ,המשיבים אינם מאפשרים הליך הוגן ופוגעים בזכות הטיעון של בני שבט הג'האלין
בקידומם תוכנית בעלת השלכות מרחיקות לכת על חייהם מבלי שמתקיימת הידברות רצינית
כלשהי בין המשיבים לבין נציגי השבט ובא כוחם הלוקחת בחשבון את צרכיהם ואורחות
חייהם ,זאת תוך הסתרת התכנון ממושאי התכנית ,אי שיתופם בקביעת גורלם והתעלמות
מוחלטת מרצונם.
 .52המשפט המינהלי הישראלי מחייב כאמור מתן זכות טיעון ,וזה מכבר נקבע בפסיקה כי ככל
שהתוצאות של ההחלטה השלטונית חמורות יותר ובלתי הדירות ,גם חיוני יותר שהאדם הנוגע
בדבר יוכל להשמיע השגותיו ולהביא תגובתו לטענות נגדו ,כדי לנסות ולהפריכן )ראה בג"צ
 358/88האגודה לזכויות האזרח נ .אלוף פקוד המרכז פד"י מג).(540,529 (2
כך גם ,הזכות להליך הוגן הוכרה בשורה ארוכה מאוד של פסיקת בית המשפט העליון ,והיא
מושרשת בפסיקה )ראה לדוגמא :בגץ  9198/02ההסתדרות הרפואית בישראל נ' היועץ
המשפטי לממשלה ,בגץ  1049/07אלכס קאהן נ' שרת החוץ גב' ציפי לבני ,בג"ץ 4243/01
כוכבי נ' שר המשפטים ,תק-על  .(185 (2)2001הזכות להליך נאות מושרשת גם היא במשפט
האמריקאי .התיקון החמישי לחוקת ארצות הברית מעניק לכל אדם את הזכות להליך נאות:
”No person shall ... be deprived of life, liberty, or property, without due
"process of law.
 .53למועד מימוש זכות הטיעון ישנה חשיבות רבה .על המשיבים לתת לבני שבט ג'האלין אפשרות
לממשה בטרם תוכנית הפינוי וההעתקה בצמוד לאתר הפסולת באבו דיס תיהפך לעובדה
מוגמרת ובטרם זכות הטיעון תיהפך לתיאורטית בלבד.
בנסיבות העניין ,מאחר שמדובר בתכנון הכרוך בפינוי ,זכות הטיעון של העותרים רחבה וצריכה
להיות מראשיתו של הליך התכנון ,ומוקדמת יותר מאשר בהליכי תכנון רגילים בישראל
) בישראל זכות הטיעון ניתנת במהלך השלב המאוחר של שמיעת ההתנגדויות(.
דבריו של מר גרישה יעקוקוביץ ,ר' ענף תשתיות בלשכת מתאם הפעולה בשטחים ,בפרוטוקול
הדיון מיום  6.2.12בועדת סביבה ובריאות בכנסת ,כי הוא "לא מכיר ואני ותיק מאוד במערכת,
תהליך של קיבוע שבוצע ללא הידברות ,כולל האנשים המכובדים פה שבשנת  '97התהליך
איתם בוצע בהידברות" ,הינם אמת חלקית בלבד ) בלשון המעטה(.
העתירה בבג"צ  1242/98הוגשה לאחר שהמשיבים כבר הרסו את מאהלי המגורים של משפחות
העותרים שם והעתירה הנוספת בבג"צ  5813/00הוגשה בשם עשרות משפחות אשר פונו בכפייה
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ממאהל באזור מעלה אדומים לאתר הקיבוע ושוכנו בקונטיינרים חלודים ,ללא הקצאת קרקע
וללא חיבור לתשתיות בתחום תכנית המתאר.
מה נפקא מינה אם תתקיים הידברות בין המשיבים לבין בני שבט הג'האלין ובא כוחם בעניין
ההעתקה ,אם בכוונת המנהא"ז לבצע קודם לכן פינוי והריסה של מתחמי המגורים הקיימים?
ברור כי אם לא ישותפו בני שבט הג'האלין בהליך התכנוני מראשיתו יהיה מדובר בפינוי כפוי
שאינו חוקי ולא ניתן יהיה לראות בו כפינוי בהסכמה כלשהי.
בהקשר זה יצויין כי למונח "כפוי" בס'  49לאמנת ג'נבה הרביעית ניתנה פרשנות רחבה:
"Forced" is not to be interpreted in a restrictive manner, such as being
limited to physical force. It may include the "threat of force or coercion, such
as that caused by fear of violence, duress, detention, psychological oppression
or abuse of power against such person or persons or another person, or by
taking advantage of a coercive environment
( Prosecutor v. Radislav Krstic (Trial Judgement), ICTY (2 August 2001)).
 .54זאת ועוד ,גם בנסיבות בהן אין מדובר בפינוי רחב היקף של אוכלוסייה מוגנת ,על המשיבים
לפנות לאוכלוסייה המקומית הפלסטינית לצורך קבלת התייחסותה עוד בטרם הבאת התוכנית
לדיון בפני מוסדות התכנון של המנהא"ז .הדבר נובע בין היתר ,מאחר שצו  418ביטל את ועדות
התכנון המקומיות הפלסטיניות וכך גם בוטלו הועדות המחוזיות וסמכותן ניטלה בידי מועצת
התכנון העליונה .מאחר שהועדות הנ"ל בוטלו ,במסלול "מקוצר" זה חיוני לקבל מידע
מהתושבים המקומיים הפלסטיניים ,על מנת ליתן בתכנית ביטוי הולם לצרכים התכנוניים
השונים.
חיוניות שיתוף האוכלוסייה המקומית הפלסטינית בשלבים המוקדמים של הכנת תוכנית ידוע
היטב לרשויות התכנון במנהא"ז .במסגרת החלטה שפורסמה ביום  ) 27.02.11הדיון נתקיים
ביום  (29.3.09בהתנגדות לתוכנית מס'  1170/08לכפר אום ריחן ,ולאור ההתנגדות של עמותת
"במקום" שהוגשה בין היתר על רקע אי שיתוף הציבור בהליך קידום התוכנית ,הודיעו רשויות
התכנון על נוהל חדש בפעילותן לפיו "יעשה מאמץ לפנות ,עוד טרם הבאת תוכנית למגזר
הפלסטיני לדיון בפני מוסדות התכנון ,לאוכלוסייה המקומית לצורך קבלת התייחסותה .כל
זאת ,בהתאם לכלל השיקולים ולנסיבות המשתנות".
בס'  71-74לפרוטוקול הדיון התייחסה ועדת המשנה להתנגדויות במועצת התכנון העליונה
לחשיבות שיתוף האוכלוסייה המקומית בטרם הכנת התוכנית:
"
 .71בהקשר זה ,הודיעו גורמי התכנון לועדה ,כי להבא ,בטרם הכנתה של תוכנית ,בכוונת
רשויות התכנון לקבל את התייחסותם של גורמים מקומיים ביישוב הרלוונטי ,באמצעות
גורמי הקישור והתיאום ,לאפשרויות התכנון במקום .זאת ,במידת האפשר בהתחשב
בכלל השיקולים והאילוצים ,לרבות הביטחוניים ,בנושא זה.
 .72הדבר נועד להעמיק את היקף המידע המצוי בפני רשויות התכנון בעת גיבושן של
תוכניות ,לרבות על רקע אי פעילותה של ועדה מקומית מתאימה ,אשר חזקה כי הייתה
מחזיקה במידע זה ,ולמעלה מן הנדרש על פי הנורמות החוקיות החלות.
 .73אין לוועדה זו אלא לברך על הדבר ,ולהדגיש בפני רשויות התכנון את החשיבות לנסות
ולממש עיקרון זה באופן המשמעותי ביותר.
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 .74בהקשר זה ,נבקש לחדד ,כי לצורך מתן אפשרות לרשויות התכנון לגבש תוכניות אשר
יבטאו נכוחה את צרכי האוכלוסייה נושא התוכנית ,נמליץ לנסות ולקבל מידע בסוגיות
הבאות :מבני הציבור הקיימים בתחום התוכנית ,כמו גם מבני ציבור מוצעים; אתרי
מסחר ותעשייה זעירה המצויים או הקיימים במקום; מגמות התפתחות היישוב,
בראייה מקומית; בעלויות וקרקעות ציבוריות וכיו"ב".
) הדגשה ש.ל(
מצ"ב העמ' הרלוונטיים מתוך פרוטוקול מס'  5/09מיום  29.3.09בועדת המשנה להתנגדויות
במועצת התכנון העליונה ומסומן נ8/
 .55לא ברור מדוע המשיבים נמנעים מלשתף את בני שבט הג'האלין בהליך התכנוני מראשיתו .על
פניו נראה כי מדובר באינטרס משותף .מלבד אינטרס והזכות של בני שבט הג'האלין כי כל
תוכנית שתקודם תתאים לצרכיהם ולאורח חייהם ,למשיבים קיים אינטרס להגיע להסכמה
שכן מבחינה חוקית זו האפשרות היחידה העומדת בפניהם כדי לממש תוכנית כלשהי לפינוי
ולהעתקה .למשיבים קיים אינטרס ברור כי לא ישקיעו משאבים כספי ציבור וזמן לשווא
בתוכנית לשיכון "קבע" של שבט הג'האלין בצמוד לאתר הפסולת באבו דיס ,אשר מראש אין
סיכוי כי היא תהיה מקובלת על בני שבט הג'האלין.
 .56שוב יודגש ויובהר ,כי העותרים אינם מסכימים להעתקת מקום מגוריהם וטוענים כי על
רשויות התכנון לבצע תכנון במקומות מגוריהם מזה עשרות שנים ובהתאם לאורחות חייהם,
אך בהינתן "יחסי הכוחות" בינם לבין הרשויות הישראליות באיזור הם מבקשים להיות
מעורבים בקביעת מקום ותנאי המגורים באתר אליו יפונו אם בסופו של יום ובסופם של
ההליכים המשפטיים הם יפונו בניגוד לרצונם.

ג .על המשיבים חלה חובה להימנע מהעברת בני שבט הג'האלין למתחם בצמוד לאתר
הפסולת באבו דיס לאור הסיכונים הבריאותיים והסביבתיים החמורים
 .57ס'  43לתקנות האג:
בשורה ארוכה של פסקי דין קבע בית משפט זה כי:
"...הנורמות העיקריות של דיני המלחמה שענינם תפיסה לוחמתית ,הן אלה הכלולות
בתקנות בדבר דיניה ומנהגיה של המלחמה ביבשה משנת  1907הנספחות להסכם האג
הרביעי מ) 1907 -תקנות האג( .אף שתקנות האג הן דקלרטיביות באופין ,הן משקפות משפט
בינלאומי מנהגי החל בישראל גם בלא מעשה חקיקה ישראלי"...
)בג"צ  393/82ג'מעת אסכאן ואח' נ .מפקד כוחות צה"ל ואח' פ"ד לז ) (4ע'  ) (785להלן :בג"צ
אסכאן(.
ס'  43לתקנות האג קובע:
”The authority of the legitimate power having in fact passed into the hands of
the occupant, the latter shall take all measures in his power to restore, and
”ensure, as possible, public order and safety.
ולעניין חובת הממשל הצבאי להבטיח את תקינות חייה של האוכלוסיה המקומית יפים דברי
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כב' השופט ברק )כתוארו אז( בבג"צ אסכאן:
" .18הריישא של תקנה  43לתקנות האג מעניק לממשל הצבאי סמכות ומטיל עליו חובה
להחזיר ולהבטיח את הסדר והחיים הציבוריים .אין התקנה מגבילה עצמה להיבט מיוחד של
הסדר והחיים הציבוריים .היא משתרעת על הסדר והחיים הציבוריים על כל הבטיהם .על כן
חלה סמכות זו בצד עניני בטחון וצבא גם על נסיבות "אזרחיות" רב גוניות ,כגון נסיבות
כלכליות ,חברתיות ,חנוכיות ,סוציאליות ,תברואתיות ,בריאותיות ,תעבורתיות וכוצא באלה
עניינים ,שחיי אדם בחברה מודרנית קשורים עימהם.
כפי שגם אמר כב' הש' שילה בבג"צ  202/81בע' :629
מהי הבטחת סדר וחיים ציבוריים? התשובה המתבקשת היא :הפעלת נורמות ממשל תקין על
כל שלוחותיו ,הנהוגות בימינו בארץ מתוקנת ,כולל ביטחון ,בריאות ,חינוך ,סעד ,אך בין היתר
גם איכות החיים והתחבורה" ).הדגשה ש.ל(
ובהמשך בבג"צ אסכאן אשר נדון לפני כ 30 -שנים קובע כב' השופט )כתוארו אז( ברק:
"אך טבעי הוא כי בתפיסה צבאית קצרת מועד הצרכים הצבאיים-בטחוניים שולטים ברמה.
לעומת זאת ,בתפיסה צבאית ארוכת מועד ,צרכי האוכלוסיה המקומית מקבלים יתר תוקף."...
מאחר והתפיסה הצבאית באזור מגורי העותרים נמשכת זמן רב למדי )כ 45-שנים( ולא נראה כי
היא עומדת בפני סיום ,יש מקום להורות למשיבים לתת משקל רב בשיקוליהם לצרכי
האוכלוסיה המקומית.
 .58לפי פסקאות  106ו 112-לחוות הדעת המייעצת של בית הדין הבינלאומי לצדק מיום 9.7.04
בעניין "השלכותיה המשפטיות של בניית חומה בשטח הפלסטיני הכבוש" ,האמנה לזכויות
אזרחיות פוליטיות והאמנה בדבר זכויות כלכליות ,חברתיות ותרבותיות משנת  ,1966חלות
בשטחים הכבושים .בפסקה  111-112מבהיר בית הדין כי אמנות זכויות האדם הבינלאומיות
חלות גם על פעולות מדינת ישראל המתבצעות תוך הפעלת סמכויותיה באיזורים מחוץ
לשטחה ,קרי ,גם על פעולות המפקד הצבאי בשטח הפלסטיני הכבוש .ס'  12לאמנה בדבר
זכויות כלכליות ,חברתיות ותרבותיות משנת  1966קובע כדלקמן:
א .מדינות שהן צד באמנה זו מכירות בזכות כל ליהנות מרמת הבריאות הגופנית והנפשית
הגבוהה ביותר שאפשר להשיגה.
ב .הצעדים שיינקטו בידי מדינות בעלות אמנה זו למען השג את מימושה המלא של הזכות
האמורה יכללו אותם צעדים הנחוצים כדי להבטיח:
 .1הפחתה בשיעור הלידות של עוברים מתים ובתמותת תינוקות ,והתפתחותו הבריאה של
הילד;
 .2שיפור בכל היבטי ההיגיינה הסביבתית והתעשייתית;
 .3מניעה של מחלות מדבקות ,אנדמיות ,תעסוקתיות ואחרות ,טיפול במחלות אלה ופיקוח
עליהן;
 .4יצירת תנאים נאותים אשר יבטיחו לכל שירותי בריאות וטיפול רפואי במקרה של מחלה.
) הדגשה ש.ל(
 .59אומנם ,בהסכמי האוטונומיה ,באוגוסט  ,1994הועברו הסמכויות האזרחיות כולל עניין
הבריאות לרשות הפלסטינית ,אך מה הטעם בהעברת האחריות על תחום הבריאות למשרד
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הבריאות הפלסטיני כאשר המשיבים משתמשים בחוסר תום לב בדיני התכנון והבנייה ,כדי
לקדם את תוכניתם להעברת בני שבט הג'האלין למתחם צמוד לאתר הפסולת באבו דיס,
בהתעלם מהסיכונים הבריאותיים והסביבתיים?

ד .הפרת הזכות לדיור נאות
 .60כאמור ,לפי פסקאות  106ו 112-לחוות הדעת המייעצת של בית הדין הבינלאומי לצדק מיום
 9.7.04בעניין "השלכותיה המשפטיות של בניית חומה בשטח הפלסטיני הכבוש" ,האמנה בדבר
זכויות כלכליות ,חברתיות ותרבותיות משנת  1966חלות גם בשטחים הכבושים .על פי ס' 11
לאמנה שישראל חתמה ואישררה בשנת  1991נקבע כי :
"מדינות שהן צד לאמנה מכירות בזכות כל אדם לרמת חיים נאותה עבורו ועבור משפחתו,
לרבות מזון ,מלבושים ודיור נאותים ושיפור מתמיד בתנאי קיומו"...
הוועדה לזכויות כלכליות ,חברתיות ותרבותיות של האו"ם ,האחראית על פירושה של האמנה,
קבעה כי הזכות לדיור נאות מחייבת את המדינה לדאוג לכל אדם לרמה מסוימת של ביטחון
בחזקתו על מקום מגוריו ,באופן שיבטיח לו הגנה מפני גירוש כפוי ,הצקה או איומים אחרים.
עוד קבעה הוועדה ,כי זכות זו כוללת גם הבטחת נגישות למים ראויים לשתייה ,מקור חום
לצורכי בישול ,חימום ותאורה ,תברואה ואמצעים לניקוי ועוד.
כאמור המשיבים התעלמו מקיום ומצרכי העותרים ובני שבט הג'האלין במשך עשרות שנים.
תוכנית המשיבים עתה לפינוי בני שבט הג'האלין ולשכנם בצמוד לאתר פסולת פעיל מסוכן,
כרוכה למעשה בהפרה בוטה של הזכות לדיור נאות ,באופן המהווה התכחשות מוחלטת לזכותם
של בני שבט הג'האלין לדיור.
 .61בעניין היקף הפגיעה המותרת בזכויות אדם בשל העברה כפויה יפים דבריו של כב' הנשיא
) בדימוס( הש' א .ברק בפס"ד בבג"צ  7015/02ע'גורי נ' מפקד כוחות צה"ל בגדה המערבית,
) פורסם בנבו( פ"ד נו) ,352 (6עמ'  ,365פסקה :16
היקף הפגיעה המותרת בזכויות האדם בשל העברתו הכפויה ממקום למקום משתנה על-פי
הטעמים המונחים ביסוד ההעברה .לא הרי העברה הנגרמת בשל פעולות לחימה )בין בשל
סכסוך בינלאומי ובין בשל מלחמת אזרחים( כהרי העברה הנגרמת בשל אסון )שהטבע גרמו
או שהוא מעשה ידי אדם( )ראו R. Cohen, F.M. Deng Masses in Flight: The Global
].(Crisis of Internal Displacement [40
מאחר שבענייננו מדובר בהעברה כפויה המתוכננת מסיבות מדיניות או אתניות בלבד ,ברור כי
לא מותרת כלל פגיעה בזכויות האדם של בני שבט הג'האלין.

ה .הפרת הזכות של בני שבט הג'האלין לקיים את תרבותם ואורח חייהם המסורתי
 .62לעותרים אורח חיים מסורתי ייחודי .על המשיבים ליתן משקל ראוי בכל מהלך תכנוני כזה או
אחר שינקטו לזכותם של בני שבט הג'האלין לשמר את אורח חייהם המסורתי ואת תרבותם,
זאת בין היתר תוך הבנה בדבר הקשר המיוחד והבל ינותק של בני שבט הג'האלין עם מרחבי
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 כל ניסיון של המשיבים לבטל במחי יד באמצעות דיני התכנון והבנייה.המדבר ושטחי המרעה
 הינו הפרה בוטה של זכויות בני שבט, ואורח חיים הקיימים מזה דורי דורות, תרבות,מסורת
.הג'האלין המוכרות זה מכבר במשפט הבינלאומי ובמשפט הישראלי
 ביהמ"ש הנכבד הכיר זה מכבר בבדואים כקבוצה יחודית בעלת אורחות חיים מיוחדים,אכן
528/88 והכיר בצורך של הרשות המנהלית להתחשב בצרכיהם המיוחדים של הבדואים ) בג"צ
.(305 ,297 ,(4)  פ"ד מג,' אח2-אליעזר אביטן נ' מנהל מקרקעי ישראל ו
 זכויות תרבויות של מיעוטים קיבלו הגנות מיוחדות בשורה של אמנות בינלאומיות והחלטות.63
:בגופים הבינלאומיים הרלוונטיים
 לאמנה הבינלאומית בדבר זכויות27 זכויות תרבויות של מיעוטים קיבלו הגנה מיוחדת בסעיף
. אשר אושררה ע"י מדינת ישראל,1966 אזרחיות ופוליטיות משנת
 בין. של ארגון העבודה הבינלאומי המגנה על זכויות ילידים169 ' אושרה אמנה מס1989 בשנת
:( לאמנה נקבע כדלקמןa ) 5 'היתר בס
the social, cultural, religious and spiritual values and practices of these peoples
shall be recognised and protected, and due account shall be taken of the nature
of the problems which face them both as groups and as individuals
:( לאמנה נקבע כי1) 7 'בס
1. The peoples concerned shall have the right to decide their own priorities for
the process of development as it affects their lives, beliefs, institutions and
spiritual well-being and the lands they occupy or otherwise use, and to exercise
control, to the extent possible, over their own economic, social and cultural
development. In addition, they shall participate in the formulation,
implementation and evaluation of plans and programmes for national and
regional development which may affect them directly.
Declaration on the Rights of Indigenous Peoples-ה

 אושרה בעצרת הכללית של האו"ם2007 בשנת

( נקבעו הגנות הנוגעות להעברת אוכלוסייה ילידית ולשמירה על זכויותיהם2) 8 ' בס, בין היתר,
:הקנייניות
2.States shall provide effective mechanisms for prevention of, and
redress for:
b) Any action which has the aim or effect of dispossessing
them of their lands, territories or resources
c) Any form of forced population transfer which has the aim
or effect of violating or undermining any of their rights.
(ל.) הדגשה ש
יצויין כי לאחרונה השתתפו נציגי שבט הג'האלין בכנס של האו"ם בג'נבה בנושא קבוצות
.ילידיות
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ו .מדיניות תכנון מפלה
 .64חוק תכנון ערים כפרים ובניינים הירדני מס'  79משנת  1966הינו חוק המאפשר גמישות
תכנונית רחבה ,הוא מסמיך את רשויות התכנון השונות לאשר בנייה על פי תכנית ,לאשר
חריגות ושינוי תב"ע.
דיני התכנון והבניה באיו"ש מוסדרים במספר צווים צבאיים על גבי החוק הירדני החל באזור.
הצו המרכזי המטפל בתכנון ובניה הוא הצו בדבר חוק תכנון ערים כפרים ובניינים )יו"ש( )מס'
 ,(418תשל"א – .1971
 .65בעקבות חלוקת הסמכויות באזור  Cשמרה לעצמה מדינת ישראל את הסמכויות בתחום
הביטחון ובתחום התכנון והבנייה.
הפעלת הסמכויות בתחום התכנון והבנייה באזור  Cנעשית ע"י משרדי ויחידות התכנון ,הרישוי
והפיקוח של המנהל האזרחי .גופים אלה כפופים למרות המשיבים  1ו  3ואין ספק כי הסמכויות
לפחות בכל הקשור לתכנון ,רישוי ואכיפה מול הפלסטינים המתגוררים באזור  Cהינם
באחריותם המלאה של המשיבים  1ו .3
בפועל גופי התכנון והרישוי של המנהל האזרחי נמנעים מלעסוק בתכנון שלא לומר רישוי
למגורים עבור אלפי בני הג'האלין המתגוררים בשטח  .Cהחריג לכך היה תכנון ורישוי שכונת
מגורים לכ 100-משפחות הג'האלין על אדמות אבו דיס ,באתר כפר הג'האלין ,המכונה 'אל
ג'בל'.
חריג זה נועד לאפשר פינוי כ  100משפחות בדואים שהתגוררו על קרקעות עליהן תוכננו ,נבנו
ואוכלסו שכונות המגורים  06ו  07של עיריית מעלה אדומים והושג רק בעקבות הגשת עתירות
לבג"צ והתערבות בית המשפט הנכבד ) בג"צ  1242/98ובג"צ (5813/00
מלבד חריג זה לא הוצא בעיקרון היתר להקמת או לקיום מבנה מכל סוג המשמש את
אוכלוסיית הג'האלין ,ומנגד יחידת הפיקוח פעלה להוצאת צווי הריסה לאוהלים ,צריפונים,
דירים ,מחסנים ,מטבחים ובארות מים המשמשים את בני הג'האלין.
 .66אנשי התכנון והפיקוח המפירים ברגל גסה מזה שנים את הוראות הדין הבינלאומי ,הדין
המקומי ,הדין העברי ועיקרי הצדק הטבעי ידעו עד עתה וידעו גם בעתיד ) אם לא יחול שינוי
במדיניות הגורמים הממונים עליהם( בעיקר כיצד לא ליתן היתר בנייה לפלסטינים באזור C
) למעט בתחום תוכנית מתאר מאושרת של כפרים( ואינם מגלים הבנה אמיתית כלשהי לצרכי
האוכלוסיה הפלסטינית ובפרט ,לצרכי העותרים בעתירה זו.
 .67הרשויות הישראליות באזור פועלות באופן המהווה הפרה חמורה עד מאוד של חובותיהן ע"פ
הדין הבינלאומי ) ובעיקר אמנת ג'נבה הרביעית( והדין הישראלי ) בעיקר הלכות בג"צ(.
בסמכויות בתחום התכנון נעשה בעיקר שימוש אחד -הוצאת צווי הריסה לפחוני ודירי הבדואים
המתגוררים באזור .C
מדיניות זו נועדה לאלץ את הבדואים באזור לעזוב את אזור מגוריהם .הכוונה ברורה אך לא
נראה כי היא ניתנת למימוש ,שכן ,לבדואים אין בעיקרון רכוש או קרקעות באזורי  AוB-
והמטרה היחידה המושגת ע"י הגורמים המנהא"ז הינה יצירת מצוקה אנושית קשה שאין רבות
כמותה באזורינו ) או באזורים אחרים(.
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גם בעניינו ,תוכנית הפינוי הינה לאתר בסמוך למזבלה ובסמוך לאזור .B
 .68העותרים יטענו כי המשיבים מחויבים מכח החלטות בג"צ להימנע מאפליה פסולה ,וכפי שהם
יודעים לפעול לרווחת האוכלוסיה היהודית בהתנחלויות שהוקמו באזור שבקרבת מקום מגורי
העותרים ,עליהם לפעול בדרך שתאפשר גם לעותרים קיום ולו גם ברמה האלמנטרית.
 .69ועדות התכנון שליד מועצת התכנון העליונה ,פועלות מזה שנים תוך הפעלת שיקולים מפלים על
רקע פוליטי ,דבר ההופך החלטות מעין שיפוטיות של ועדות המשנה לחסרות תוקף ולבטלות.
יובהר ,כי אין כלל יצוג לאוכלוסיה המקומית בועדות התכנון.
המנגנון של מערכת התכנון כפי שנוצר על ידי ישראל הינו מנגנון מפלה אשר מעדיף באופן ברור
את תושבי ההתנחלויות ,נותן להם ייצוג ומסייע להם באופן מובהק לממש את רצונותיהם בעוד
שהוא מונע בכל דרך אפשרית פיתוח פלסטיני בשטח  .Cהפיתוח עבור פלסטינים נעשה אך ורק
בתחום הבנוי המאושר וללא הקצאות שטחים ומשאבים תכנוניים.
 .70בעוד שהמשיבים מתכננים הרחבות בנייה בסטנדרטים הגבוהים ביותר עבור ההתנחלויות
הישראליות ומכשירים השכם וערב ) או מעלימים עין( מאחזים בלתי חוקיים ,כאשר מדובר
בבני שבט הג'האלין ,המשיבים מתכננים באופן חד צדדי מתחם מגורים צפוף הצמוד לחבית
הנפץ הסביבתית-בריאותית של מזבלת אבו דיס .המשיבים מקדמים תוכנית להעתקת בני
שבט הג'אהלין בצמוד לאתר הפסולת בהתעלם מצרכיהם ומהסיכונים הבריאותיים
והסביבתיים ,זאת באופן אשר אין לו אח ורע בישראל או בהתנחלויות הישראליות בשטחים.
 .71לאור האמור ,מתבקש כב' ביהמ"ש להוציא מלפניו צווים על תנאי וצווי ביניים כמבוקש ,ולאחר
שמיעת הצדדים להפוך את הצווים להחלטיים ,וכן לחייב את המשיבים בהוצאות הגשת עתירה
זו כולל שכ"ט עו"ד.

______________
שלמה לקר ,עו"ד
ב"כ העותרים
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