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עמותת במקום מבקשת לציין כי היא ארגון שעיקר מקורות המימון שלו היה מתרומות  ,את מדיניותה

 .מישויות מדיניות זרות
 

2021 באוגוסט 5  

 לכבוד

 אל"מ עאסם חאמד תא"ל פארס עטילה
 יועמ"ש איו"ש ראש המינהל האזרחי

 שלום רב,

והחרמה של מבנים יבילים ללא שימוע וללא הליך  תפיסה: הנדון

  לפי תקנות בדבר העברת טובין )הובלת מבנים יבילים(

 ,מבנים של והחרמה תפיסה בצווי שימושל קריטריונים וקבעשת על מנת אליכםפונים  אנו .1

תקנות בדבר לפי  ,בגדה המערבית Cהמצויים בשימוש של פלסטינים המתגוררים בשטחי 

וכן  ,(התקנות)להלן:  1993-תשנ״גה)יהודה ושומרון( העברת טובין )הובלת מבנים יבילים( 

ומתן הודעה  המבנה החרמת טרםהליך של שימוע  בו ייקבעהתקנות  של ןקויתתיזמו ש

  .מוקדמת לאחר קבלת ההחלטה

. Cהמינהל האזרחי מסרב להכיר בקהילות רבות המתגוררות עשרות שנים בשטח  .2

עדר נכונות לתכנן, לחבר לתשתיות ולהנפיק היתרי יעדר ההכרה היא היהמשמעות של ה

יה. אף שהמינהל האזרחי אינו מוכן להכיר בכך, הכפרים הללו הם ביתם היחיד של יבנ

תושביהם. שם הם גרים, מגדלים את ילדיהם, חיים חיי קהילה, מתפרנסים, צורכים 

עדר ההכרה היו קשים תמיד, ובשנים האחרונות יבה חינוך ורפואה. החיים ,שירותי בריאות

הקושי התגבר. זאת עקב שימוש הולך וגובר של המנהל האזרחי בצווי החרמה מכוח 

אינו לוקח בחשבון את ההשפעות של ההחרמה על זה התקנות בדבר העברת טובין. שימוש 

 התושבים המוגנים וחורג מהתכלית שלשמה נקבעו התקנות. 

ה. הוא נאלץ להקים אוהל יולד בכפר, בגר ונישא אינו יכול לבקש היתר בניעקב כך, ילד שנ .3

או פחון, ולקוות שהוא יישאר על כנו. אך בשנים האחרונות האוהל או הפחון נלקחים ללא 

התראה וללא אפשרות לשנות את הגזירה. זוג שאך נישא נותר ללא מקום מגורים. ילדים 

איום מרחף מעליהם כל הזמן. מצב זה מוביל מגלים בבוקר שאין להם כיתת לימוד. ה

אדמתה, כך שמדיניות זו על שכן אין לה יכולת לבנות  Cלעזיבת אוכלוסייה את שטחי 

 מייצרת העברה בכפייה.

וגורסת שעתודת הקרקע  Cמדיניות התכנון שישראל מקדמת מונעת פיתוח פלסטיני בשטח  .4

ישנם מאות כפרים  C. זאת למרות שבשטח B-וA לפיתוח עבור הפלסטינים היא בשטחי 
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וקהילות ומאות אלפי תושבים. על פי ישראל השטח שבו פלסטינים יכולים לבנות הוא שטח 

 .  Cשהם קצת יותר ממחצית האחוז משטח  ,דונם 22,000-של כ

מצד אחד הפלסטינים עומדים מול מדיניות תכנון אשר אינה מאפשרת הכרה בקהילות  ,כך .5

 נאלצים להתמודד עם הם ומצד שני ,פיתוח, בנייה וחיבור לתשתיות ואינה מאפשרת

צווים, תקנות וניסיונות להרוס כל מבנה שמוקם על ידי באמצעות מערכת אכיפה דרקונית 

 .Cפלסטינים בשטח 

בשנים האחרונות הפך השימוש בצווי ההחרמה נרחב כדי כך, עד שבאזורים מסויימים צווי  .6

ה. יט מוחלט את האכיפה באמצעות דיני התכנון והבניההחרמה החליפו באופן כמע

מדיניות זו אינה ראויה ואינה הולמת את הדין החל בשטחים. המדובר בפעולה פוגענית, 

שנעשית ללא התראה ומבלי שניתנה לנפגע ממנה אפשרות להשמיע את טיעוניו. השימוש 

עד להתמודד עם גזל הנרחב שעושה המינהל האזרחי בצווי החרמה חוטא לתכלית הצו, שנו

 .נפרט להלןכפי שקרקעות פרטיות ע"י הצבת מבנים וקביעת עובדות בשטח  

 תכלית התקנות

ב לתקנות בדבר העברת טובין מסמיכה את קציני צה"ל ואת פקחי המינהל האזרחי 2תקנה  .7

פינוי היתה לאפשר  . תכליתהללא היתר Cלתפוס ולהחרים מבנים יבילים שהוצבו בשטחי 

מאדמות פרטיות סמוך ככל הניתן לביצוע ההפרה כדי להגן על של מתנחלים קרוואנים 

 .קניינם של תושבים מוגנים

, אז נקבע בהן כי נדרש היתר 1993התקנות בדבר העברת טובין הותקנו לראשונה בשנת  .8

, אך לא נעשה בהן שימוש. בראשית שנות האלפיים מצאו עצמן יבילים מבנים להובלה של

הרשויות הישראליות מול תופעה עבריינית נרחבת של הקמת מאחזים, רבים מהם על 

קרקעות פרטיות של תושבים מוגנים, ע"י מתנחלים ישראלים שביקשו לקבוע עובדות 

תמיכת השלטון, תוך העלמת עין מצד רשויות בבות בעידוד וורקבשטח, בכוח, לעיתים 

 )ביניים( בנושא מאחזים בלתי מורשיםדעת החוות  בעקבותהאכיפה. שימוש בהן החל 

  .(דו"ח ששון להלן:) 2005משנת 

. הצורך קראווניםמיידי של נהלי לסילוק יכלי מ יצירתהמליץ, בין היתר, על ששון  ח"דו .9

 המחוייבתמחובתו של המפקד הצבאי לשמור על קניין פרטי פלסטיני,  נובעיצירת כלי כזה ב

הן מהחובה לשמור על  מקורההדין הבינלאומי החל בגדה המערבית. חובה זו הוראות מ

החוק והסדר והן מחובתו של המפקד הצבאי להגן על זכויות יסוד אלמנטריות של 

האוכלוסייה האזרחית. ההמלצה היתה לתקן את התקנות כך שניתן יהיה לסלק מבנה יביל 

ליתו של התיקון היתה לתת בידי שהוצב בשטח אם שונע ללא היתר כנדרש. אם כך, תכ

המינהל האזרחי כלי יעיל ומיידי לפנות מבנים יבילים שהוצבו על קרקע פרטית של תושבים 

מוגנים, בסמוך למועד ביצוע הפרת החוק. אין ספק שכאשר עומדת על הכף חובתו 

הבסיסית ביותר של המינהל האזרחי, היא ההגנה על זכויותיהם של התושבים המוגנים, 

הצבא לפעול במהירות וביעילות כדי לסלק את הפורעים. אך גם במקרה הקיצוני הזה,  על

כאשר פגיעה בזכויות יסוד עומדות על הכף, נדרש היה, לפי דו"ח ששון, לתת לעבריינים 

 התקנות נותוק בעקבות המלצות הדו"ח(. 301עמ'  ,ח ששון")ראה דו זכות שימוע
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תוקנו התקנות כך שניתן יהיה  בתחילה .ביליםי מבנים של נהליתימ החרמה ותהמאפשר

ו והוא הוגבל לסילוק מבנים של ישראלים, הצבתמועד יום מ 30תוך  להחרים מבנה יביל

 בהתאם לתכליתו. 

בשנים האחרונות המצב השתנה לחלוטין. אחרי לחץ פוליטי מצד עמותות ימין ומצד  .10

הקפיא המינהל  C,1חי פוליטיקאים מימין לפעול לצמצום הנוכחות הפלסטינית בשט

האזרחי לחלוטין דיונים בתוכניות מתאר פלסטיניות. במקביל לצמצום האפשרות 

יה פלסטינית לא מורשית. י)המצומצמת ממילא( לבנות כדין, הוגברה האכיפה על בנ

, יום ממועד הצבתו 60תוקנו התקנות כך שניתן יהיה להחרים מבנה תוך  2015בנובמבר 

. למרות הקביעה פלסטיניות קהילות לש מבנים לפיהןכדי להרחיב את האפשרות להחרים 

לפי נתונים שמסר  .בדוח ששון כי יש להעניק זכות שימוע והשגה, אלו לא נכללו בתיקונים

מבנים לפלסטינים מתוקף  40הוחרמו  2016המינהל האזרחי לארגונים חקל ובמקום, בשנת 

 לישראלים.  53-מבנים לפלסטינים ו 31הוחרמו  2017 לישראלים. בשנת 39-הצו, ו

, אז התגברו ההחרמות של מבנים 2019-ו 2018שינוי קיצוני במדיניות החל בשנים  .11

לישראלים.  43-מבנים לפלסטינים ו 144החרים המינהל האזרחי  2019פלסטינים. בשנת 

לתפוס מבנה מיום  סמכותהעלייה המסיבית בשימוש בתקנות לוותה בהרחבה נוספת של ה

 ימים. 90-הורחבה התקופה ל 2020הצבתו, ובשנת 

בין תכליתן לבין  גדל הפערה פלסטינית באופן תדיר, ימאז שהחל השימוש בתקנות נגד בני .12

אינם מוצבים על אדמה פרטית אופן השימוש בהן בשטח. המבנים הפלסטינים שמוחרמים 

ות, שלתושביהן אין כל אפשרות . הם מוחרמים מקהילות לא מוכרשל אחר ללא רשות

בנוסף, השימוש הורחב כדי כך עד  .ללא כל מענה לריבוי טבעיוהן נותרות לבנות כדין, 

שהמונח "מבנה יביל" החל לכלול כמעט הכל: אוהלים, פחונים, יריעות ברזנט, פאנלים 

 סולריים, מיכלי מים )לאחר שהכוחות שופכים את המים היקרים שבתוכם( ועוד. 

לא נשאר דבר מתכלית התקנות. אם התקנות הותקנו לצורך פינוי קרוואנים מאדמות כך,  .13

פרטיות סמוך ככל הניתן לביצוע ההפרה כדי להגן על קניינם של תושבים מוגנים, כיום 

 ה. ימשתמשים בהם כמסלול עוקף לדיני התכנון והבני

 השימוש בתקנות אינו הולם את הדין הבינלאומי

הם דיני התפיסה הלוחמתית. דינים אלו מעוגנים בעיקר  המערביתבגדה הדינים החלים  .14

והתקנות הנלוות לה, בהוראות אמנת ג'נבה  1907באמנת האג בדבר דיני המלחמה משנת 

, בהוראות המינהגיות הקבועות 1949הרביעית בדבר הגנה על אזרחים בעת מלחמה משנת 

נות כלליים של המשפט ובעקרו 1977בפרוטוקולים הנלווים לאמנות ג'נבה משנת 

הבינלאומי. בנוסף לדיני הכיבוש והתפיסה הלוחמתית, חלות הוראות משפט זכויות האדם 

 . כדין משלים בשטחים הכבושים ע"י ישראל

                                                           
 . 6.4.2018 אתר וואלה", בהנחיית הדרג המדיני: הוקפאו תכניות הבנייה לפלסטינים, לדוגמה, שבתי בנדט "ורא 1

https://news.walla.co.il/item/2950549
https://news.walla.co.il/item/2950549
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כיבוש הוא מטיבו וטבעו מצב זמני, והכוח הכובש מנהל את השטח הכבוש כנאמן. כך נקבע  .15

לות כוח כובש בשטח כבוש, ומהווה מסגרת כללית לפעי המתווהלתקנות האג  43תקנה ב

 ,לצבא הכיבוש סמכויות שלטוןמוענקים  43מתוקפה של תקנה  לחובות השלטון.על -כלל

ן הנאמנות )קרי: לפעול לטובת האוכלוסייה המקומית( ושימור עקרותוך שמירה על 

טחוניים של המעצמה יהחריגה משני העקרונות הללו יכולה להיות רק בשל צרכים ב הקיים.

ג'מעית אסכאן נ' מפקד כוחות צה"ל באזור יהודה  393/92בג"ץ  ה,לדוגמ ה,ראהכובשת )

 . ((1983) 785( 4, פ"ד לז)והשומרון

הריסה של מתקני מגורים הנחוצים להגנת האוכלוסייה מבלי לספק לה הגנה חלופית  .16

 קנהתפי -אוכלוסייה המוגנת עללמנוגדת לחובה הכללית המוטלת על המפקד הצבאי לדאוג 

 לתקנות האג וההוראות השונות של אמנת ג'נבה. 43

בשנתיים  םבנוסף, החרמות מבנים חוזרות ונשנות בהיקפים גדולים כפי שאנו עדים לה .17

על לאמנת ג'נבה ( 1)49האחרונות עלולות להגיע כדי הפרה של האיסור הקבוע בסעיף 

ה, לפי הפרשנות שניתנה לו על ידי הגופים הבינלאומיים יהעברת תושבים מוגנים בכפי

המוסמכים. זאת משום שהשימוש הגובר בצווי החרמה מונע מהתושבים המוגנים את 

לחץ כבד על הקהילות לעזוב  מצב זה יוצרמימוש זכויותיהם לקורת גג, חינוך, פרנסה ועוד. 

ל העברת תושבים בכפייה הוא האיסור ע .נןהמצוקה אליה נקלעו בניגוד לרצו עקב ןאת בית

מהווה עילה לגיטימית  וודאי שאינהסדרה לוגורף ואינו תלוי מניע. היעדר נכונות לתכנון 

 לחריגה מהאיסור הכללי על העברה בכפייה. 

לסתור  היכול החריג לכלל של שימור הדין הקיים, ובכל מקרה אינ התקנות מהווהתקנת ה .18

 הא אמוריאת החובות המוטלות על המדינה מתוקף הדין הבינלאומי. ככל חקיקה חדשה ה

לעמוד בכללים הבסיסיים של דיני הכיבוש ולהתפרש בהתאם להם: טובת האוכלוסייה 

רכי ביטחון. כאשר השימוש בתקנות מוגבל למקרים בהם והמקומית או שמירה על צ

ר ללא רשות, עומד השימוש בתקנות בשני מוצבים מבנים על קרקע פרטית של אח

העקרונות האלה. הגנה על קניין פרטי של מוגנים הינה לטובת האוכלוסיה המוגנת ושמירה 

טחוני מובהק. עם זאת, שימוש בהחרמות כתחליף לדיני יעל הסדר הציבורי היא אינטרס ב

פועל לרעת ה מבלי שעומד כנגד השימוש עקרון ההגנה על קניין פרטי יהתכנון והבני

טחוני. במאמר מוסגר יש להוסיף כי יהאוכלוסייה המוגנת, וודאי שאינו משרת כל צורך ב

לכן גם במקרים בהן מוצב מבנה בשטח שהוגדר וטחוני להיות דחוף ומיידי, יעל הצורך הב

 כשטח אש אין כל הצדקה להשתמש בתקנות.

 הזכות לשימוע או למצער להודעה מוקדמת טרם החרמת המבנה

ב לתקנות מסמיכה את קציני צה"ל ואת פקחי המינהל האזרחי לתפוס 2תקנה מור, כא .19

ללא היתר. הסמכות מופעלת באופן מיידי, מבלי  Cולהחרים מבנים יבילים שהוצבו בשטחי 

ומבלי לקיים להם שימוע מקדים.  ולמי שמשתמש בוליתן התראה מראש לבעלי המבנה 

כל הגנה פרוצדורלית מבלי שעומדת להם , גגללא קורת  םתושביהכתוצאה מכך, נותרים 

שתאפשר להם להשמיע את קולם ולהכניס את נסיבותיהם האישיות בגדר שיקולי הרשות, 

  זוהי הפרה של זכות הטיעון. ולמצער להיערך מבעוד מועד לביצוע התפיסה.



 

 

 
 The Association for Civil Rights in Israel  (ACRI)| جمعية حقوق المواطن في اسرائيلהאגודה לזכויות האזרח בישראל )ע"ר( | 

 

 
5 

 מהווה דרישת סףונגזרת מכללי הצדק הטבעי ומעיקריו של המשפט המנהלי,  זכות הטיעון .20

נועדה להבטיח את הוגנות ההליך ולמנוע פגיעה בלתי . הזכות לקיומו של הליך מנהלי תקין

הוכרה בפסיקה כזכות יסוד הזכות  מוצדקת ובלתי מידתית בעניינו של הפרט ובזכויותיו.

בהתאם, הכלל הוא כי זכות הטיעון לא תישלל אלא במקרים חריגים ביותר, זאת ו ,חוקתית

 בייחוד כאשר החלטת הרשות המנהלית עלולה לפגוע בזכויות יסוד. 

בענייננו, מלבד הפגיעה הגסה בכבודם האנושי הבסיסי של תושבים פלסטינים כתוצאה  .21

החרמה בזכויות יסוד מהחרמת רכושם ללא כל התראה וללא הזדמנות להישמע, פוגעת ה

היות שהמבנים המוחרמים משמשים בעיקר למגורי משפחות, ולעיתים  .חיוניות נוספות

ולפולחן דתי, פוגעות ההחרמות פגיעה קשה  , לרפואה, לסניטריהלחיי קהילה, ללימודים

כולן  –בזכות התושבים לקיום בכבוד מינימלי, בזכות למעון, ובחופש האסיפה והפולחן 

 . ודיסזכויות 

שלילת זכותם של פלסטינים לטעון ולהישמע טרם קבלת החלטה להחרים מבנה המשמש  .22

אנוש ופוגעת בתקינות ההליך. בית המשפט העליון עמד -אותם פוגעת בכבודם הבסיסי כבני

זה מכבר על חובת הרשות לקיים הליך הוגן לתושבי האזור הפלסטינים טרם החרמת 

 (:  1989רכושם )

דיון הוגנים בעניינו של אדם, מתבטא, בין היתר, "הקיום של כללי 

בכך, כי מי שצפוי לפגיעה חמורה בנפש או ברכוש תינתן לו הודעה 

מראש על כך ותוענק לו הזדמנות להעלות השגותיו בעניין זה. כלל 

זה חל גם כאשר החוק מתיר פעולה על אתר, כגון החרמה מיידית 

ות האזרח בישראל נ' אלוף האגודה לזכוי 358/88בג"ץ של רכוש..." )

 דינו של הנשיא שמגר(.  לפסק 7פס' , 529( 2, פ"ד מג)פיקוד המרכז

מבצעי המחייב -דופן של צורך צבאי באותו עניין הובהר, כי רק בנסיבות חריגות ויוצאות .23

)א((. בבג"ץ 9-ו 8פעולה מיידית תידחה זכותם של בעלי הרכוש הפלסטינים להישמע )פס' 

( חידד הנשיא 2002) 110( 6, פ"ד נו)' מפקד כוחות צה"ל בגדה המערביתעאמר נ 6696/02

 ברק, כי: 

"... אם בנסיבותיו של מקרה ספציפי אין קיים חשש ממשי לחיי 

החיילים או להצלחת הפעולה, יש לקיים את זכות השמיעה. זאת 

ועוד, גם במקום שבו אין לקיים את זכות השמיעה במלואה יש 

יימה בחלקה... לבסוף, ככל שכוחה של זכות לעשות הכול כדי לק

השמיעה הולך ופוחת במצבים של צורך צבאי חיוני, כך גדל הצורך 

להבטיח כי בידי המפקד הצבאי יהיו נתונים בדוקים ומבוססים כי 

אכן מתקיימות הנסיבות המצדיקות מבחינתו את השימוש באמצעי 

  .ברק(הנשיא דינו של  לפסק 5המבצעי" )פס' 

 ,ב אינה קשורה בשום צורה ואופן בפעולה צבאית או מבצעית2מבנים לפי תקנה  החרמת .24

חשש לסכנה שתצמח מיידוע התושבים על כוונה להפעיל סמכות תפיסה ביחס  בהואין 

 למבנה ומהזמנתם לשימוע טרם קבלת החלטה בעניין. 
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ישמע כזכות בסיסית הנגזרת מכללי הצדק הטבעי, מעוגנת זכותו של הפרט להבנוסף,  .25

החרמת מבנה המשמש למגורים ולחיי בבעקרונותיו הכלליים של המשפט הבינלאומי. 

להכרזה לכל באי עולם בדבר  12סעיף  מתוקףקהילה, מתחייב מימושה של זכות הטיעון 

 האדם, הקובע כי:  זכויות 

"לא יהא אדם נתון להתערבות שרירותית בחייו הפרטיים, 

בכבודו או בשמו הטוב. כל אדם במשפחתו, במעונו... ולא לפגיעה 

 זכאי להגנת החוק בפני התערבות או פגיעה באלה." 

למנוע שימוש או  בחודשים האחרונים הוגשו לבג"ץ מספר עתירות בכוונה למנוע שימוש .26

היתה כי בעת הגשת העתירות לא בעתירות טענת המשיבים  2בתקנות. לדרוש שימוע לפני?

והעתירות נדחו על הסף  ,המבנים מתוקפן של התקנותנתקבלה עוד החלטה להחרים את 

 אל הדאלין נ' ועדת המשנה לפיקוח 6367/20. בבג"ץ תות ותיאורטיומוקדמ ןבשל היות

ניתן  כן לפי התקנותפסק כי החרמה הינה הפיכה, בניגוד להריסה, על נ( 28.4.2021)מיום 

 לאחר מעשה. רק להשיג על התפיסה 

לפיה ההחלטה על החרמת מבנים הינה החלטה רגעית  ,מטרידהמן ההליכים עולה תמונה  .27

מתואר בפסק הדין בעניין המאחז הדבר של פקח בשטח, ללא דיון או התייעצות. כך, למשל, 

בשים לב למועד  "... :((27.7.2021)מיום  אדוריים נ' שר הביטחון 5182/21בג"ץ (אדוריים  

נים יבילים כהגדרתם בתקנות, המועד מב עלייתם של המבנים על הקרקע, וככל שהם אכן

. משכך, הודיעו המשיבים ... 27.7.2021 האחרון לביצוע אכיפה ביחס אליהם הוא היום,

המבנים, וככל שאכן על מנת לבחון את  10:00בשעה  (27.7.2021) שבכוונתם להגיע היום

משכך, יבילים, לתפוס אותם בהתאם לסמכויות המוקנות להם בדין. מדובר במבנים 

טרם התקבלה החלטה מינהלית בעניינם של המבנים, וממילא ככל  לטענת המשיבים,

המבנים, יהיו רשאים העותרים להשיג על ההחלטה בדרך הקבועה  שיוחלט לתפוס את

קבלת החלטה על פעולה כה פוגענית בשטח אינה עומדת בקנה אחד עם עקרונות  ."בדין

 הדין המינהלי. 

שעושה המינהל האזרחי בהחרמה מתוקפן של התקנות גורם רחב נהשימוש הבנוסף,  .28

מבנים  49החרים המינהל האזרחי לפחות  14.7.2021ביום  ,למשל ,לנזקים של ממש. כך

תין. במסגרת זו הוחרמו גם עוקב מים ומיכלי מים. תוך כדי ההחרמה -אהשייכים לקהילת 

כלי הניכר, הקהילה כולה שפכו נציגי הצבא את כל המים שהיו במיכלים. מעבר לנזק הכל

במסגרת ההחרמה הוחרם גם המספוא לעדרים. גם החרמה זו ה. ינותרה ללא מי שתי

נעשתה מתוקף התקנות. מעדויות הקהילה עולה שלחלק מהרכוש עצמו נגרם נזק בלתי 

 הפיך.

                                                           

 נ' ועדת המשנה לפיקוח אל הדאלין 8554/20בג"ץ , (5.5.2021יום מ) נ' ועדת המשנה לפיקוח אלהדליה 8551/20בג"ץ  2
נ' ועדת צראיעה  447/21בג"ץ , (13.5.2021יום מ) נ' ועדת המשנה לפיקוח אל הדאלין 446/21בג"ץ , (5.5.2021יום מ)

 6367/20בג"ץ , (13.5.2021יום מ) נ' ועדת המשנה לפיקוח אלהדליה 7398/20בג"ץ , (13.5.2021יום מ) המשנה לפיקוח
יום מ) נ' ועדת המשנה לפיקוח אל הדאלין 6368/20בג"ץ  ,(28.4.2021יום מ) נ' ועדת המשנה לפיקוח אל הדאלין
28.4.2021). 
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עדר השימוע, יהאפשרות להשיג על ההחרמה לאחר מעשה אינה מרפאת את הפגם של ה .29

 ודאי לא כאשר מדובר בפעולה שיש בה פגיעה נרחבת בזכויות אדם. 

 סיכום

ה. הליך ההחרמה, יה ללא היתר היא באמצעות הליכי תכנון ובניידרך המלך לאכיפה של בני .30

בו משתמש המינהל האזרחי כהליך "עוקף שימוע ובג"ץ", פוגע בזכויותיהם הבסיסיות 

 ביותר של התושבים. 

 כדלקמן: ועל מנת שתור כםפונים אלי נואעל כן  .31

( לתקן את התקנות ולהוסיף בהם חובת שימוע טרם קבלת החלטה על החרמה ומתן 1)

 ההחרמה. לפני ביצועעליה  להשיגהודעה מוקדמת אודות ההחלטה כדי לאפשר 

 אשר אינם מוצבים על קרקע פרטית של אדם אחר ללא רשותו. מבנים מלהחרים לחדול ( 2)

המינהל האזרחי להשיב לבעליהם לאלתר מבנים שנתפסו שלא על קרקע פרטית  על( 3)

 החרמתם מבלי לחייבם בהוצאות האחזקה.נערכו שימועים טרם  ושלא

 הנגרמת מהמדיניות הנוכחית בהקדם, כדי להפסיק את הפגיעה החמורה כםנודה לתשובת .32

 ועל מנת שנוכל לשקול את המשך צעדינו.

 בברכה,

 רוני פלי, עו"ד

 : ח"כ רם בן ברק, יו"ר ועדת חו"בהעתק

 


