
 
 

 

 2020 יוניב 25            

 לכבוד

  ארז קמיניץעו״ד 

 )אזרחי( יועץ המשפטי לממשלההמשנה ל

 ErezK@justice.gov.il :  בדוא"ל

 ! בהול 

 שלום רב,

 

 משבר הקורונה על רקע התמשכותפעילויות אכיפה ביישובים הערבים הנדון: 

 23.3.2020ומיום  16.3.2020סימוכין: מכתבינו מיום 

 23.3.2020 תשובתכם מיום :     

 

בפעולות אכיפה ברחבי הנגב במהלך השבועות  ניכרת לפנות אליכם פעם נוספת לאור החמרה הריני

והנחייתכם לצמצום פעולות האכיפה וחיכוך עם הקהילה האחרונים, זאת למרות התחייבותכם 

 הריסות הבתים, כפי שיפורט להלן:קפאת הליכי האכיפה ומכאן דרישתנו המחודשת להבעת הזו. 

וכן , הליכי האכיפה אליך בבקשה להקפאת הריסות הבתים פנינו 16.3.2020 -ו 16.3.2020ביום  .1

התקבלה עמדתכם לפיה הוחלט  24.3.2020להורות על הקפאת צווי הריסה חדשים. ביום 

להתאים את מדיניות האכיפה של דיני התכנון והבניה למצב החירום באופן הבא: מתן צווי 

הריסה מנהליים יצומצם, כך שיינתנו צווים רק ביחס לבניה בלתי חוקית חדשה; לא ימומשו 

ימום צווי הריסה של מבנים המשמשים למגורים; מתן התראות יצומצם אף הוא למינ

 האפשרי.

לוקחת ומוסרית אשר התאמת מדיניות האכיפה לנסיבות מגיפת הקורונה מהווה פעולה נכונה  .2

ל של זכויות יסוד מוגנות ש המפרה שורהפעולות הריסות בתים ההכבדה של בחשבון את 

חריגות של מצב חירום סיבות בנלקורת גג בהם הזכות  יסוד אזרחים אשר נשללת מהם זכויות

הריסות בעת הזו מסכנות את האוכלוסיה ואינן . מפלטו היחיד מהווהשל אחד  בו ביתו

 מתיישבות עם ההנחיות לציבור ועם הצורך לאפשר לאנשים חיים תקינים ככל שניתן. 

ממשיכים לאחרונה אנחנו עדים לחידוש המדיניות של הריסת הבתים ואנו למרות עמדתכם זו,  .3

פעולות , בין היתר דווח לנו על אכיפההפעולות ה בהחמר לקבל דיווחים שונים מהשטח בדבר

קרקעות בהם מתגוררים אנשים, החרמת עדרים, בחריש, חלוקת צווי הריסה, נטיעות קק"ל 

 . ומבנים למגוריםמבנים חקלאיים התראות והזמנות לחקירה והריסות 
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פו נרחבת מול קריית הממשלה בבאר שבע, בה השתתאף התקיימה הפגנה  22.6.2020ביום  .4

 מאות תושבים מהכפרים הערבים הבדווים בנגב במחאה על מדיניות הריסות הבתים.  

לאור נתוני חולי הקורונה המעודכנים לומר ש אף ואפשר רחוק מלהסתיים הקורונהמשבר  .5

למרות המצוקה בה שרויים התושבים ממשיכות  .מתעצם בימים אלהאף בחברה הערבית הוא 

תוך התעלמות מהנסיבות הייחודיות בהקשר של באזורים שונים ברחבי הנגב  אכיפהפעולות 

 התפרצות הקורונה. 

מהמצב הנוכחי, בו אנשים רבים איבדו כדבר שבשגרה תוך התעלמות  האכיפהדיניות המשך מ .6

את הביטחון הכלכלי שלהם, מחוסרי אמצעים להתגונן מפני צווים אלה, ומרותקים לבתיהם 

אינטרס ציבורי, ותביא כל הינה התנהלות אכזרית שאינה משרתת ות, בשל ההנחיות השונ

 משפחות המתמודדות עם מציאות בלתי אפשרית. הלקריסתם של 

על רקע דברים אלה נשוב ונבקשכם להורות בדחיפות לכלל גורמי האכיפה לחדול לאלתר מכלל  .7

 פעולות ההריסה והאכיפה. 

 

 

 

 

 

 בכבוד רב, 

 

    

 סנא אבן ברי, עו"ד
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