בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט גבוה לצדק
בג"ץ 5193/18
בג"ץ 5257/18
בג"ץ 5410/18
לפני:

כבוד המשנה לנשיאה ח' מלצר
כבוד השופט י' עמית
כבוד השופטת ע' ברון

העותרים בבג"ץ :5193/18

 .1ועד תושבי הכפר אלח'אן אלאחמר
 .2אבראהים אבו דאהוק
 .3נצר ג'הלאין
 .4עבדאללה ג'הלאין
 .5ח'מיס ג'האלין
 .6ג'מאל ג'האלין
 .7נצר אבו דאהוק
 .8מוסא ג'האלין
 .9יוסף אבו דאהוק
 .10מחמוד אבו דאהוק
 .11מוחמד ג'האלין
 .12אחמד ג'האלין
 .13יוסף ג'האלין
 .14פייסל אבו דאהוק

העותרים בבג"ץ
:5257/18

רבחי עבד אלחק אברהים עבד אללטיף ואח'

העותרת בבג"ץ
:5410/18

רגבים
נגד

המשיבים בבג"ץ :5193/18

המשיבים בבג"ץ
:5257/18

 .1מפקד כוחות צה"ל בגדה המערבית
 .2ראש המנהל האזרחי
 .3מועצת התכנון העליונה
 .4ועדת המשנה לפיקוח על הבניה
 .5היחידה המרכזית לפיקוח
 .1מפקד כוחות צה"ל בגדה המערבית
 .2ראש המינהל האזרחי
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המשיבים בבג"ץ :5410/18

 .1שר הביטחון
 .2אלוף פיקוד המרכז
 .3ראש המנהל האזרחי
 .4סלימאן עלי עראערה ו 39-אח'

המבקשות להצטרף:

 .1כפר אדומים כפר שיתופי להתיישבות קהילתית
בע"מ ח.פ57002635 .
 .2שכונת אלון בכפר אדומים אגודה שיתופית
בע"מ ח.פ570030783 .
 .3שכונת נופי פרת בכפר אדומים אגודה שיתופית
בע"מ ח.פ57003117 .
עתירה למתן צו על תנאי וצו ביניים

תאריך הישיבה:

כ' באב התשע"ח

)(01.08.2018

בשם העותרים בבג"ץ 5193/18
עו"ד סאיד קאסם; עו"ד תאופיק ג'בארין; עו"ד
ובבג"ץ :5257/18
עלאא מח'אגנה; עו"ד גיאת נאסר
בשם העותרת בבג"ץ  :5410/18עו"ד אבי סגל
בשם המשיבים
בבג"ץ 5193/18
ובבג"ץ 5257/18
ובבג"ץ:5410/18 :

עו"ד רן רוזנברג; עו"ד הדס ערן

בשם המבקשות להצטרף:

עו"ד אבי סגל
החלטה

המשנה לנשיאה ח' מלצר:

תוך חמישה ימים המשיבים יגישו לבקשתם את ההצעה לחלופה נוספת
.1
שהועלתה היום בפני העותרים וכן מפה )ותצלומי אוויר ,ככל שימצאו לנכון(
הרלבנטיים לעניין .כמו כן הם יתייחסו לטענות שהושמעו לגבי צווי ההפקעה
ורישומם.
העותרים יגישו תוך חמישה ימים מעת שיתקבל החומר הנזכר בפיסקה 1
.2
שלעיל ,תגובה להודעת העדכון של המשיבים וכן השלמות טיעון לגבי ההחלטה
מאתמול בדבר דחיית התכנית המפורטת שהגישו.
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רשמנו לפנינו את הודעות המשיבים שבכל מקרה אין הם מתכוונים לבצע
.3
הריסה ,או פינוי – טרם שמבנה בית הספר החדש יחובר לתשתיות.
טיעוני באי-כוח הצדדים הושלמו ,ולאחר היאסף החומר הנ"ל – נחליט בדבר
.4
דרך הטיפול בעתירה ,לרבות האפשרות שנוציא החלטה ,או פסק-דין ללא קיום דיון
נוסף.
אנו חוזרים וממליצים בפני הצדדים למצות את הימים הקרובים עד להמצאת
.5
החומרים הנוספים הנ"ל – לנסות ולהגיע להסדרת המחלוקת בדרכי שלום ,שייתרו
צורך בהכרעה שיפוטית.

ניתנה היום ,כ' באב התשע"ח ).(1.8.2018
המשנה לנשיאה

שופט
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