
בבית המשפט העליון

בג"ץ  2387/19 - י'

כבוד השופט נ' סולברג לפני:

רגבים העותרת:

נ  ג  ד

1. ראש ממשלת ישראל המשיבים:
2. שר הביטחון

3. אלוף פיקוד המרכז
4. ראש המינהל האזרחי

5. סלימאן עלי עראערה ואח'

בקשה מטעם המשיבים 1-4 לדחיית מועד דיון

עו"ד אבי סגל; עו"ד יעל סינמון בשם העותרת:

עו"ד רן רוזנברג; עו"ד הדס ערן בשם המשיבים 1-4:

עו"ד תאופיק ג'בארין בשם המשיבים 5 ואח':

החלטה

הבקשה לדחיית מועד הדיון – מביכה. .1

העתירה שלפנינו, היא החוליה האחרונה, לעת הזו, בשרשרת העתירות שהוגשו  .2

בעניין פינוי מתחם 'חאן אל-אחמר'. 

'סאגת' פינוי המתחם החלה בהחלטת המשיבים 4-1 (להלן: המדינה) משנת  .3

2009 להוציא צווי הריסה למבנים במתחם, לפני למעלה מעשור. בשלושה סבבים שונים 

הוגשו לבית משפט זה עתירות על-ידי בעלי עניין שונים – היו שביקשו לאכוף את צווי 

ההריסה, היו שביקשו להורות על בטלותם – והן נדחו מן הטעם שבית משפט זה אינו 

מתערב בסדרי העדיפות של המדינה בהפעלת הסמכות (בג"ץ 6288/09 ערעראה נ' ראש 

המנהל האזרחי לאיו"ש (2.3.2010); בג"ץ 5665/11 כפר אדומים כפר שיתופי להתיישבות 

קהילתית בע"מ נ' שר הביטחון (10.10.2012); בג"ץ 1969/13 כפר אדומים כפר שיתופי 

להתיישבות קהילתית בע"מ נ' שר הביטחון (13.5.2014)). 



בהמשך הוגשו עתירות נוספות – סבב רביעי במספר. בראשונות התבקש בית  .4

משפט זה להורות למדינה לממש את צווי ההריסה והפינוי. בהמשך, משהודיעה המדינה 

על כוונתה לפנות את המתחם ולממש את צווי ההריסה, הוגשו עתירות בבקשה למנוע 

את הפינוי וההריסה (בג"ץ 3287/16 כפר אדומים כפר שיתופי להתיישבות קהילתית בע"מ 

נ' שר הביטחון (24.5.2018)). בתגובתם לעתירות עמדו ב"כ המדינה על הצורך בהכרעה 

מהירה בסוגיה, שהוכתרה על-ידם כבעלת 'חשיבות אסטרטגית', בין היתר משום 

שהמתחם ממוקם סמוך לעורק תחבורה ראשי ומרכזי ברמה האזורית והארצית, ומעמיד 

את המתגוררים בו ואת משתמשי הדרך בסכנה ברורה ומוחשית. ב"כ המדינה הוסיפו 

וציינו כי הוצעו למתפנים מגורים במקום חלופי, ללא תמורה, בהשקעה של מיליוני 

שקלים. בדיון שהתקיים בעתירות ביום 25.4.2018 שבו ב"כ המדינה על טענותיהם, 

והוסיפו כי אין מקום להידרש פעם אחר פעם לטענותיהם של המתגוררים במתחם, אשר 

מטרתן 'למשוך זמן'. העתירות בסבב זה נדחו מן הטעם שלא קמה עילה להורות למדינה 

להימנע מלאכוף את הדין בשעה שהיא מבקשת לעשות כן. לקראת חתימה אמרנו, כי 

"בנסיבות העניין, לנוכח גיבושו של המתווה המתוכנן לביצוע במועד קרוב, והותרת הפתח 
להידברות עם תושבי המתחם לצורך תאום אופן הפינוי, איני רואה הצדקה לקצוב מועד מדויק 

למימוש צווי ההריסה". לצד זאת צוין, כי "אין הצדקה אפוא לחייב את המדינה להמשיך 

ולגלגל את הטיפול בסוגיה באמצעות נסיונות חדשים למציאת פתרון. מה שלא נעשה במשך 

תשע שנים, כנראה לא יֵעשה עוד".

אחר הדברים האלה, בעת נעילה, הוגשו שתי עתירות נוספות בעניין פינוי  .5

המתחם ומולן עתירה שלישית המבקשת לאכוף את צווי הפינוי וההריסה – סבב חמישי 

במספר (בג"ץ 5193/18 ועד תושבי הכפר אלח'אן אלאחמר נ' מפקד כוחות צה"ל בגדה 

המערבית (5.9.2018)). בית המשפט דחה את העתירות וקבע, כי "אי הותרת מצב בלתי 

חוקי על כנו; עקרון סופיות הדיון; הכלל כי פסקי דין יש לקיים; ודאות משפטית; תקינות 

פעולתה של מערכת השיפוט – כל אלה הם אינטרסים יסודיים בשיטתנו המשפטית, 

המתכנסים כולם לעקרון שלטון החוק. בהגשת התוכנית המפורטת בדקה ה-95 – כאילו לא 

נעשה דבר עד כה, וכאילו לא דחו העותרים גם את האפשרות שפתח בית משפט זה בתום 

ההתדיינות בסיבוב הקודם – אין כדי לגלות עילה לפתוח מחדש את פסק הדין... פסק הדין 

הוא נקודת המוצא ונקודת הסיום".

מקץ שנתיים ימים – אין כל חדש תחת השמש. על אף שב"כ המדינה טענו לפנינו  .6

בעבר על קיומה של דחיפות, ואולי אף בהילות, ביישום החלטותיה, והגם שבית משפט 

זה איפשר למדינה שוב ושוב ליישם את החלטותיה, דבר לא השתנה: מה שהיה הוא 

שיהיה ומה שנעשה הוא שיֵעשה. 
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עתה, סמוך למועד שנקבע לדיון בעתירה שהוגשה עוד בחודש יוני 2019, ובה  .7

נטען בתקיפות נגד מחדלי המדינה בהימנעותה מלמלא אחר התחייבויותיה, מבקשים ב"כ 

המדינה לדחות את מועד הדיון – מועד שנקבע לבקשת המדינה, לאחר שפעם ופעמיים 

קודם לכן כבר נדחה הדיון, לפי בקשתה. דחיית הדיון התבקשה בפעם הזאת עד לסוף 

הרבעון הראשון של שנת 2021; את זאת לא נוכל לקבל. 

אכן, למדינה שיקול דעת בבואה לקבוע סדרי עדיפויות ועיצוב מדיניות; דווקא  .8

בשל כך עליה לכבד את הדברים היוצאים מפיה ולאפשר הסתמכות עליהם, שלא יהיו 

בבחינת נדרנא לא נדרי.

בנסיבות, בשל אילוצי השעה, החלטתי לדחות את הדיון עוד לתקופה קצובה,  .9

למחצית השניה של חודש נובמבר, בהתחשב עם אילוצי יומן בית המשפט. תגובה 

מקדמית תוגש עד יום 1.11.2020.

ניתנה היום, י"ח באלול התש"ף (7.9.2020).
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