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 לכבוד

 תא"ל רסאן עליאן אלוף נדב פדן

 ראש המינהל האזרחי מפקד פיקוד מרכז

 mnz@mgar.co.ilבדוא"ל :  tzibur@mail.idf.il-pniotבדוא"ל : 

 בהול !

 שלום רב,

 

 הקפאת הריסות בתים בגדה המערביתהנדון: 

 18.3.2020סימוכין: פנייתנו מיום 

מצב החירום ב לא נענתה, ובשל ההחמרהשבסימוכין כם שנית לאחר שפנייתנו אנו פנים אלי

 שמצויות בו ישראל והגדה המערבית בעקבות מגפת הקורונה.

פו. מאז פנייתינו הקודמת, ההגבלות שהוטלו על האכלוסיה הפלסטינית בגדה המערבית החרי

לצורך הצטיידות במזון ותרופות. מדיווחים , למעט יציאה שאר בבתיהםילההתושבים נדרשים 

נראה כי קיים שיתוף פעולה בין כוחות הביטחון הישראלים ובין הרשות הפלסטינית במטרה 

, הנחיות, הגבלות התנועה החמירובתוך ישראל גם הוקשחו ה לצמצם ככל הניתן הדבקה בנגיף.

בתי  .ם רבים, ובהם כלל שירותי קבלת הקהל במינהל האזרחיעבודתם של גופים ציבורייוהוגבלה 

 פועלים במתכונת מצומצמת. עדיין המשפט בישראל 

מכתב שבסימוכין, הגיעו כוחות לאל ה שנשלח, סמוך לאחר 19.3.2020יום בלמרות כל אלה, 

שני מבני מגורים לא מאוכלסים ושני מבנים חקלאיים. בנוסף, ביום  :מבנים 4מונטאר והרסו 

בעת הזו, תוך  פת בניהיאכנמסרו צווי הפסקת עבודה חדשים בבקעה. הבהילות לבצע  22.3.2020

 .ויש להפסיקה לאלתר אינה ראויה ,סיכון האוכלוסיה הפלסטינית

בכלל, הפלסטינית בגדה לבריאותה של האוכלוסיה  ה של ישראלאחריותהתנערות ממדובר ב

נה החלטה יעל פני שמירה על בריאות הציבור ה ללא היתרהעדפת אכיפת בניה  .בפרט Cובשטחי 

 .לות האכיפהולא סבירה ויש לחדול מפע

פנייה דומה לזו שבסימוכין נשלחה גם אל המשנה ליועץ המשפטי לממשלה )אזרחי( בדרישה לחדול 

זו, השיבה לנו מחלקת יעוץ וחקיקה במשרד המשפטים בתגובה לפניה מהריסות בתחומי ישראל. 

  :כדלקמן 24.3.2020ביום 
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ולאחר , מאליו מובן, כי רשויות האכיפה לא נשארות אדישות נוכח מצב החירום השורר. משכך" 

ידי הגורמים הנוגעים בדבר, הוחלט להתאים את מדיניות האכיפה של דיני -בחינת הדברים על

  :והבניה למצב החירום בו אנו נמצאים באופן הבאהתכנון 

א. ככלל, מתן צווי הריסה מנהליים יצומצם, כך שיינתנו צווים רק ביחס לבניה בלתי חוקית חדשה 

  .ובמיוחד כזו שבוצעה תוך ניצול מצב החירום

  .ב. ככלל, במצב החירום, לא ימומשו צווי הריסה של מבנים המשמשים למגורים

 ".ת יצומצם אף הוא למינימום האפשרוג. מתן התרא

 מצורף לפניה זו. המלא המענה

להורות בדחיפות לכלל גורמי האכיפה להקפיא את פעולות  כםנבקשנשוב ו רקע דברים אלהל ע

 ההריסה וההחרמה וכן כל פעולות הפיקוח עד יעבור זעם. 

 

 בברכת בריאות לכל,

 

 רוני פלי, עו"ד

 :העתקים

 אל"ם עאסם חאמד ,יועמ"ש איו"ש 

  : ErezK@justice.gov.ilארז קמיניץ מר , (אזרחיץ המשפטי לממשלה )המשנה ליוע

 


