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  בבית המשפט העליון
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  צבא ההגנה לישראל. 1    :המשיבים

  באבי-תל, הקריה      

   שר הבטחון –אהוד ברק . 2      

  אביב-תל, הקריה      

  המשרד לאיכות הסביבה. 3      

  ירושלים , 5כנפי נשרים ' רח      

  ש"המנהל האזרחי איו. 4      

  אל -בית, 17. ד.ת      

  משטרת ישראל. 5      

  המשטרה הירוקה      

  היועץ המשפטי לממשלה. 6      

  ירושלים , 29דין -צלח א' רח      

  

  איעתירה לצו על תנ
  
  

ש כי יצא מלפניו צו המורה "ביהמ' בה יתבקש כב, מוגשת בזאת עתירה לבית משפט רם זה

ש לזהם את "ל באיו"למשיבים להתייצב וליתן טעם מדוע לא ימנעו מלאפשר למחנות צה
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תוך הכל , אל-צעי טיהור ובמיוחד במחנות ביתהאיזור בהוצאת מי שופכין ללא נקיטת אמ

  .אישיים כלפי האחראיים לזיהוםיכי אכיפה  לנקוט בהל5חיוב המשיבה 

מ "ד בצירוף מע"ט עו"ש לחייב את המשיבים בהוצאות העותרת לרבות שכ"עוד יתבקש ביהמ

  .כדין

  

  :ואלה נימוקי העתירה

  

   הרקע העובדתי. א

  

כאשר , ש בנושאי איכות הסביבה"עמותה אשר פועלת בישראל ובשטחי איו, העותרת .1

בק בגורמים תוך מא, ו של האדם בשילוב עם סביבתומטרת העותרת לבצר את מעמד

  .מתוך גישה לשמירות איכות הסביבה אין גבולות, הפוגעים בטבע וסביבתו

  

 לפיה בבסיסים ,אל- תלונה מתושבי הישוב בית2008אל העותרת הגיעה בשלהי שנת  .2

הצבאיים הסמוכים אל הישוב זורמים מי ביוב באורח חופשי כאשר במקום נוצר אגם 

  . היוצר מפגעי ריח ותחלואה,חין של ביוב גולמימצ

שהעתקו , 21.9.2008במכתב מיום , בני אלבז, ט איכות הסביבה"העותרת פנתה אל קמ

  .'באות אב ומסומן "מצ

 27.8.2008אל מיום - של מועצה מקומית בית,מכתב זה בא לאחר שפניה קודמת בעניין

  .העלה חרס, 'באות בב ומסומן "שהעתקו מצ

  

מפגעים סביבתיים "ח ביניים שהוציאה העותרת שכותרתו "ת התייחסות לדובמסגר .3

ל לצד מחלקת " של צה562ט איכות הסביבה כי יחידת הבינוי "הודיע קמ" ש"באיו

  .אל-ההנדסה בעיריית אל בירה טיפלו במפגע בבית

שבה העותרת וביקשה התייחסות , כיוון שעקבות הטיפול האמור לא נראו בשטח

 .'באות ג אשר יסומן 5.7.2009ב מכתב העותרת מיום "מצ. ול שבוצעפרטנית לטיפ

  

כי ' באות דב ומסומנת " המצ16.7.2009ט איכות הסביבה מיום "תשובתו של קמ .4

מטופלות בידי יחידת הבינוי מפעם לפעם ואלה " פריצת שפכים"קיימת תופעה של 

 .הצבאית וצוות ההנדסה של עיריית אל בירה
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 ברמה המקומית לא הניחה את דעתה באשר ההתרשמות העותרת אשר התשובה .5

היתה כי המשיבים הסכימו עם תופעת הזיהום ונמנעים מלטפל בה באורח ממשי פנתה 

  .א"אל קצינת פניות הציבור בלשכת ראש אכ

, 'הבאות ב ומסומנות "מצ, 20.12.2009 - ו9.11.2009 - ו3.9.2009מיום פניות העותרת 

 .ר על קבלת הפניהלא זכו לתשובה מלבד אישו

  

ט איכות הסביבה מיום "התייחסות מסויימת קיבלת העותרת במכתבו של קמ .6

פריצה של שפכים בבית אל " גילוי"לפי עם , 'ובאות ב והמסומן " המצ22.12.2009

 .צוות מיחידת הבינוי הפיקודית לצד צוות לחימה במזיקים" יוזעק"

  

פנתה העותרת אל ) 'ספח הנ(ט איכות הסביבה "מכתבו האמור של קמבעקבות  .7

וביקשה לדעת , 'זבאות ב ומסומן " שהעתקו מצ11.1.2010 במכתב מיום 5המשיבה 

  .פרטים על מעורבות המשטרה הירוקה ואת אשר נעשה לבלימה ומניעה של המפגע

פנתה העותרת אל כלל המשיבים , 5ולא נתקבלה תשובת המשיבה משנקפו חודשים 

וביקשה לקבל תשובות על ' חבאות ב ומסומן "מצ שהעתקו 1.7.2010במכתב מיום 

  .שאלותיה נוכח המפגע המתמיד של זיהום האיזור במי שופכין

י "י רמי עברי כי הנושא מטפול ע" נמסר ע4.7.2010כ העותרת ביום "במייל שהגיע לב

אבל יהיה פתרון בסיוע המועצה האזורית מטה , הטיפול אינו מיידי", מספר גופים 

 ".בנימין

  

 התחילו עבודות לטיפול 4.7.10כי בתאריך "ט איכות הסביבה הודיע לעותרת "קמ .8

והעותרת במכתב מיום " י מחלקת הבינוי"אל ע-בבעיות הביוב במחנות הצבאיים בבית

שבה וביקשה פרטים למהות הטיפול ' טבאות ב ומסומן " שהעתקו מצ23.8.2010

 .ז"תוכניות ולו, המבוצע

  

שבה ופנתה למשיבים ) 'נספח ח (23.8.11מכתבה מיום הואיל ולא נענתה העותרת ל .9

  .'יבאות ב ומסומן " שהעתקו מצ7.3.2011במכתב מיום 

ב " שהעתקה מצ13.3.2011ט איכות הסביבה מיום "באה תשובת קמעל מכתב זה 

עם זאת , כיום אין זרימת ביוב בשטח המחנות"מן המכתב עולה כי . 'אבאות יומסומן 

מיות המטופלות מפעם לפעם ועבודות תיקון קו הביוב תחלנה ישנן זרימות ביוב מקו

  ".בזמן הקרוב
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ט איכות הסביבה כי יותקנו מפרידי שומנים במטבחי המחנות "מבטיח קמ, כמו כן

 .להטבת איכות השפכים היוצאים למערכת הביוב

  

ט איכות הסביבה " וביקשה לדעת אם הבטחותיו של קמ8.9.2011העותרת חזרה ביום  .10

ט איכות הסביבה מיום "תשובת קמ, 'בבאות יב המכתב המסומן "מצ, מולאו

מתבקשים , מבשרת כי חלק מהעבודות בוצעו, 'גבאות יב ומסומנת " מצ13.9.2011

 .סיורים רבי משתתפים והעבודות עתידות להימשך

  

פרטים נקודתיים בדבר מועד סיום העבודות ופרטיהן נוכח העותרת שבה וביקשה  .11

 30.1.12ט איכות הסביבה במכתבה מיום "תי מחייב שנקט קמהמידע הכללי והבל

  .'דבאות יב והמסומן "המצ

  .'טובאות ב ומסומנת " מצ16.2.2012ט איכות הסביבה מיום "תשובת קמ

כי , מסתבר כי התקציב הוקפא, נחשפת האמת המרה במערומיה) 'נספח יד(במכתב 

ל וכי לא היתה כלל "אמורה לבצע אכיפה כלפי צה) המשטרה הירוקה (5המשיבה 

  .התחייבות לטפל במפגע

מצאה כי לאורך השנים הובלה , 4עם המשיבה העותרת אשר מנהלת תכתובת מייגעת 

גילתה כי מכתבי , כאשר המצג של המשיבים לפיו הפתרון מצוי מעבר לפינה, בכחש

ט איכות הסביבה לאורך השנים היו מסך עשן שביקש להסתיר את הזוהמה "קמ

בוצעים בידי רשויות המדינה מבלי שיש כוונה של ממש להפסיק את והזיהום המ

 .המפגעים

  

אל הינו חלק מתופעה רחבת -לעותרת נתברר כי הביוב הזורם והנקווה לאגם בבית .12

כעולה ממכתבו של , ש"ל להסדרת ענייני שפכי מחנותיו באיו"היקף של הימנעות צה

ב ומסומן "מצ שהעתקם 7.6.2012ושוב מיום  15.4.2012השר לאיכות הסביבה מיום 

  .'באות טז

 אשר כל המשיבים מסתתרים מאחרי גבו הרחב 2כאשר העותרת פונה אל המשיב 

 .'יזבאות ב ומסומן " שהעתקו מצ24.6.2012במכתב מיום 

  

באופן , ולו מנומס, לא זכתה לכל מענה) 'יזנספח  (24.6.2012פניית העותרת מיום  .13

ומזהם את סביבתו המיידית ואת סביבתו הרחבה אל -שהביוב כיום זורם במחנה בית

גורם למפגע בריאותי לתושבי האיזור באשר הם אזרחים ישראלים , יותר

בלא שפתרון ראוי נראה בשטח כאשר כל , אזרחים ואנשי כוחות הבטחון, ופלשתינאים
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  .גורם מטיל על משניהו את האחריות לטיפול במפגעים

ש בחלקם ללא כל פתרון "חנות צבא באיו מקיימים מ1,2עוד עולה כי המשיבים 

שיפים היו אולי למושגי היגיינה של ) בורות ספיגה(ן ובחלקם בפתרונות ילוק שופכילס

 .המאה השבע עשרה ולא למדינה מתקדמת המחוייבת לתקני תברואה מתקדמים

  

 בדבר ביצוע תכנית 10.6.2010 מיום 1770. העותרת תצרף את החלטת הממשלה מס .14

 ואשר נעדרים הימנה עשרות 'באות יחאשר תסומן , ל לביוב"ות צהלחיבור מחנ

 העדרות שטעמיה נגועים בחוסר סבירות קיצוני ותוך התעלמות –ש "מחנות באיו

 .מהסבל והנזק שהיא גורמת לתושבים באיזור ולתשתיות וערכי הטבע

  

  קליפת אגוז. ב

  

ות לעשות מלאכתן הוא התחמקות הרשויות השונ, עניינה של העתירה בקליפת אגוז .15

 כאשר החוק –אל בפרט -בכלל ובביתש "ולמנוע מפגעי ביוב מהמחנות הצבאיים באיו

 עצמו תוך י הריבון"מופרים ע) הן חוקי הכנסת והן התחיקה הצבאית הנוגעת לאיזור(

 .פגיעה ממשית בסביבה ובבריאות הציבור

   

ה לה ברירה אחרת ולא נותר, העותרת תטען כי לאורך שנים הוטעתה והוליכוה באף .16

ש על מנת שיורה לרשויות למלא אחר מצוות המחוקק באורח "אלא לפנות לביהמ

 .מיידי ולמנוע את הפגיעה המתמשכת באדם ובסביבה

  

   המתווה נורמטיבי.  ג

  

האשפה והביוב שמייצר האדם במהלך חייו ופעילותו היו מאז ומעולם מקור סיכון  .17

ת חוקים מסדירה את החובה על האזרח וכך במדינת ישראל שור, לחייו ועתידו

  .והרשויות לדאוג לשפכים שהם יוצרים ולהימנע מזיהום הסביבה ויצירת מפגעים

קיימים גורמי האכיפה המסדירים , לצדן של הנורמות המסדירות את החובות

  .באמצעות כוחותיה של המדינה

טות והעברות פלי(חוק הגנת הסביבה , 2001 –א "חוק תאגידי מים וביוב תשס: למשל

ב "תשכ) ביוב(חוק הרשויות המקומיות , 2012 –ב "תשע) לסביבה חובת דיווח ומרשם

 תקנות בריאות העם 1940פקודת בריאות העם , 1959 –ט "חוק המים תש, 1962 –

כל אלה לצד מערכת , 2010 –ע "תש) תקני איכות מי קולחין וכללים לטיהור שפכים(

 . המסדירים את השפכים וטיהורם, צווים וכללים,חוקי עזר, מסועפת של תקנות
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באיזור יהודה ושומרון קיימת שורת גופים וצווים הדומה באופיה לזו הקיימת  .18

 וכך הישובים והאזרחים –בגבולות הקו הירוק לשמירת הסביבה והטיפול בשפכים 

  .ש חייבים במילוי ההוראות לטיפול בשפכיהם ובביוב"הישראלים החיים באיו

 או שהגישה הינה ,ש נתונים לתפיסה לוחמתית כשטח כבוש"א אם שטחי איואחת הי

ח השופט לוי כי מדינת ישראל שיחררה שטח שלא היה לו קודם לכן "כאמור בדו

  .חוקיה של המדינה לצו הצווים שיצאו מלפני המפקד הצבאי חלים באיזור, ריבון

 ).בופורסם בנ ('שר הבטחון ואח' מנאע נ 4457/09ץ "למשל בג' ר

  

הינו החקיקה הירדנית וכך נבקש , ש"רכיב נורמטיבי נוסף ומיוחד הקיים בשטחי איו .19

חוק זמני , התשיעי ובמיוחד העשירי לחוק בריאות הציבור, להפנות לפרקים השמיני

  .1996לשנת ) 43(מס 

כל מה "יצויין כי תחילתו של החוק הירדני חלה על שפכים המוגדרים באותו החוק 

,  או הפרטייםמוסדות הציבוריים, בתי העסק,  נוזל מהבתיםשמנוקז בצורת

  ). לחוק32' סע ("המסעדות או בתי החרושת

פ אשר עוגנו כחקיקה ישראלית פנימית אשר יחדיו "עוד נוסיף את ההסכמים עם הרש

הטילו חובות בתחומי איכות הסביבה הן על הרשות הפלשתינאית והן על הרשויות של 

 .יבים לעתירה זוקרי המש, מדינת ישראל

  

השטחים ורשויות "כאמור בין אם חלה הגישה המשפטית הקונסרבטיבית לפיה  .20

למשל ' ר" (תפיסה לוחמתית"נמצאים תחת משטר של , התכנון מושא העתירות דנן

 481-516) 2('י נט" פדכנסת ישראל' המועצה האזורית חוף עזה נ 1662/05ץ "בג

) 2(י ס" פדראש ממשלת ישראל' מרעבה נ 7957/04ץ "בג, להלן עניין חוף עזה) 2005(

 שר הבטחון' אבו צפיה נ 2150/07ץ "בג, להלן עניין אלפי מנשה) 2005 (492, 477

ראש מועצת  281/11ץ "בג, 443להלן עניין כביש ) 29.12.2009פורסם בנבו  (14פסקה 

  .איכסאלהלן עניין בית ) 6.9.2011פורסם בנבו  (25 פסקה שר הבטחון' בית איכסא נ

כזרועה הארוכה של "בשטח הנתון בתפיסה לוחמתית משמש המפקד הצבאי 

 שואב את המפקד הצבאי) עניין אלפי מנשה שם(אולם אין הוא ריבון בו " המדינה

גדר סמכותו משלושה מקורות עיקריים מכללי המשפט הבינלאומי הפומבי הנוגעים 

 מהדין שהיה קיים בו לתפיסה לוחמתית מהדין המקומי השורר באיזור המורכב

עובר לתפיסה הצבאית ומחקיקה מקומית חדשה שחוקקה על ידי הממשל הצבאי 

ומעקרונות המשפט הישראלי לרבות כללי המשפט המנהלי החלים על הפעלת 

אופן הפעלת שיקול דעתן של ) 25פסקה , עניין בית איכסא(סמכות על ידי הרשויות 
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פי אמות המידה שהותוו בפסיקתו של בית רשויות התכנון באיזור כפוף לביקורת ל

השופט פוגלמן ' פסק דינו של כב ,"עקרונות הסבירות והמידתיותמשפט זה ובהן 

ובין לגישתה החולקת .  פורסם בנבו, מועצת התכנון העליונה' יוסף נ 8171/09ץ "בבג

ח הוועדה בראשות השופט בדימוס "של מעמד הצבא באיזור כפי שבא לידי ביטוח בדו

 .מונד לוי כפופים המשיבים לחוקי מדינת ישראל ולערכים שהם מבטאיםאד

  

 בחלקים ניכרים מי התהום במדינת ישראל, ש יושב על אקוויפר ההר"הואיל ואיו .21

ש משמעות "ש ולשפכים באיו"ממנה מתהווים וניזונים ממי הגשמים היורדים באיו

 .ל גוש דןבתוך גבולותיו ש,  לגבי איכות המים של תושבי ישראלמכרעת

  

 חמורה בשלטון י רשויות המדינה יש בה משום פגיעה"העותרת תטען כי הפרת החוק ע .22

אף לא לאדם העומד , השלטון במדינה מסור לחוק ולא לאדם" החוק על שני מובניו

זהו למעשה , לכן כולם חייבים לכבד את החוק ולפעול בהתאם לחוק, בראש המדינה

, חוקיות המנהל מהווה חלק מעקרון שלטון החוקאכן עקרון , עקרון חוקיות המנהל

מה , נוסף לכך שיהיה גם חוק ראוי, אלא נדרש... זהו שלטון החוק במובן הפורמלי

הדרישה כי המחוקק יהיה מונחה על ידי מבחן ערכי ביסודו של ? פירוש חוק ראוי

 דבר החוק צריך להיות מכוון לשרת את ערך האדם הרבה פנים לערך האדם ואין לו

  ).60-61' א עמ"הסמכות המנהלית ת, זמיר(... " מידה וגבול

וביצוע הזרמה מאסיבית של שפכים בלא טיהורם אל , התעלמות המשיבים מהדין

המורה עד כדי פגיעה של ממש , תוך ניצול העובדה כי המדובר בריבון כל יכול, השטח

 .בערכי היסוד עליהם בנויה החברה הישראלית

  

  

  הטענות בעתירה

  

 , ומזרים אותם לשטחן ספק כי אם אזרח פרטי היה יוצר שפכים בלא לטפל בהםאי .23

כאשר הריבון , דא עקא, היו כל המשיבים עוצרים אותו ואת המפגע שהוא יוצר לאלתר

מחפים גורמי השלטון האחד על , עצמו מפר את החוק בהיקף רחב ולאורך ימים ושנים

 חלקם מסוכנים לאדם, ל טיהורוכך מחנות הצבא מזרימים שפכים בלא כ, חבירו

 . כאשר כל גורמי האכיפה מחשים,ולבריאות הציבור

  

יש בו משום פגיעה קשה בערך , העותרת תטען כי כאשר הריבון עצמו מפר את חוקיו .24

 .אזרחיו למלא אחר החוקלדרוש מוהוא מאבד את מעמדו המוסרי , וקשל שלטון הח
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 אשר הפך את סוגיית פינוי במסגרת זו נבקש להזכיר את עמדת המשפט העברי

ם " וכך מוסכמת ההלכה בדברי הרמב, לחיוב אישי דתי,י כוחות לוחמים"השפכים ע

ואסור להפנות בתוך המחנה או על פני השדה בכל מקום אלא מצוות עשה לתקן את "

-'ו היד"מלכים פ'  הל ".ויד תהיה לך מחוץ למחנה' דרך שם מיוחדת להפנות בה שנ

  .'טו

שנצטווינו כשיצאו חיילונתינו למלחמה שנכין ונייחד לחייל "ו "ה תקסובחינוך מצו

מקום ידוע שיהיה שם כל איש יוצא לעשות צרכיו כדי שלא יעשו צרכיהם בכל מקום 

  . "ובינות המלונות כמו שיעשו האומות

ח את הרציו למצוה זו כמצפן מוסרי לכוחות "ג פמ"ם ח"במורה נבוכים לרמב' ור

  .יקון העולם להבדיל מהרג והרס לשמוהלוחמים שיעודם ת

  .241' עמ' ט, תחומין, יד ויתד הגיינה במחנה צבאי, הרב מאיר שפיגלמן' וכן ר

כאשר כעמדה מוסרית מציב המשפט העברי חובה מוגברת על כוחות הצבא לדאוג לצד 

ביצועיו הצבאיים שמירה על האדמה והאדם וסביבתו לבל יפגעו ולבל יושחתו שלא 

 .לצורך

  

עוד תטען העותרת כי הצבא חייב להימנע מזיהום השטח הנתון לחזקתו ומפגיעה  .25

  . בתושבים ובאדמתם

י האמנות החלות על שטח כבוש להימנע "י חוקי המדינה והן עפ"הצבא מחוייב הן עפ

 נגועה בחוסר חוקיות 1והתנהגות המשיב , י שפכים בלתי מבוקרים"מזיהומו ע

 .ובחוסר סבירות קיצוני

  

בהזרמת שפכים בלתי , טען העותרת כי התנהלות המשיבים לאורך שנים רבותעוד ת .26

נגועה בחוסר  סבירות קיצונית כאשר , מבוקרת תוך יצירת מצג כאילו העניין מטופל

האזרח סומך על החזקה כי הרשות נוהגת בהגינות ובהוגנות ונמנעת מפגיעה בבריאותו 

 .ובאורח חייו

  

היקף רחב יריעה אינו עולה בקנה אחד עם חובתן העותרת תטען כי זיהום מתמשך ב .27

י גדריו של החוק תוך הימנעות מפגיעה בתושבי האיזור "של המשיבות לפעול עפ

 .ומדינת ישראל

  

עוד תטען העותרת כי המשיבים אינם יכולים להישמע בטענות של העדר תקציב כאשר  .28

ך השנים וכאשר המשיבות לא הראו ולו שביב מאמץ לצמצום הדרגתי של הבעיה לאור
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י הרשויות בצו "שהיה נענה ע, מנגד טענה מעין זו לא היתה עומדת לאדם או גוף פרטי

 .החלטי המונע זיהום

  

העותרת תוסיף ותטען כי הנזק שגורמים המשיבים בהזרמת שפכים לאיזור פוגע  .29

בבעלי החיים שבו ובאיכות החיים של התושבים באיזור באורח המסכן , קשות בטבע

 .ובנזקים בהיקף נרחב שספק אם יוכל לתקון לאורך השנים, ורח מיידיאותם בא

  

נגועה בחוסר סבירות ,  לאורך שנים1התנהלות המשיבים בהתעלמות ממעשי המשיבה  .30

קיצוני וככזה גדשה הסאה ויש לפתרו לאלתר ולהימנע מהמשך המפגע אגב סיכון 

 .החיים והבריאות

  

נעשית , וע תפקידה ונקיטת הליכי אכיפה מביצ5העותרת תטען כי הימנעות המשיבה  .31

כאשר ההימנעות מצעדי , תוך פגיעה בעקרון השוויון מפני החוק, משיקולים זרים

  . משמעה מתן אור ירוק לעבריינות בחסות המדינה,אכיפה

פקידים ופקודים כי ביצוע עבירות ועוולות הפוגעים בציבור , מפקדים, ידעו המשיבים

ת בסלחנות מתמשכת ומעשיהם ומחדליהם יביאו להבאתם אינה עובר, פגיעה מוחשית

 .לדין

  

תוך חיוב , ש להוציא מלפניו את הצווים כאמור ברישא לעתירה"יתבקש ביהמ, אשר על כן

  .מ כחוק"ד בצירוף מע"ט עו"המשיבים בהוצאות משפט לרבות שכ

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                 ____________________  
  

   ד"עו, ורצברגר. נ                
  כ העותרת"ב                



 10 

  
 


