בג"ץ 7891/07

בבית המשפט העליון בירושלים
בשיבתו כבית משפט גבוה לצדק

קבוע ליום:
12.10.2009
 ש.ע.ל .מפעלים .1תנועת "שלום עכשיו"
חינוכיים )ע.ר(0-003743-58 .
 .2חגית עופרן) ,מס' ת.ז(032289076 .
כולם באמצעות עו"ד מיכאל ספרד ו/או עו"ד שלומי
זכריה ו/או עו"ד נטלי רוזן מרח' אחד העם  ,49תל אביב,

העותרות

טלפון ,03-6206947/8/9 :פקס';03-6206950 :
 -נ ג ד -- .1שר הביטחון ,מר אהוד ברק
 .2מפקד כוחות צה"ל בגדה המערבית ,האלוף גדי שמני
באמצעות ב"כ מפרקליטות המדינה,
המשפטים ,רח' צלאח א-דין  ,29ירושלים

משרד

 .3המועצה המקומית קרני שומרון
ת.ד ,440 .קרני שומרון 44853
 .4המועצה האזורית גוש עציון
 .5המועצה האזורית הר חברון
 .6המועצה האזורית מטה בנימין
כולן באמצעות עו"ד סילבצקי ואח' מרח' קרן היסוד
 27ירושלים ,טל'  02.6248877פקס'02.6248553 :

המשיבים

בקשה דחופה מטעם העותרות להקדמת הדיון בעתירה
בית המשפט הנכבד מתבקש להקדים את מועד הדיון הקבוע לעתירה זו ,המיועד ליום ,12.10.2009
וזאת מהטעמים שיובאו להלן:
 .1העתירה דנן הוגשה בתאריך  ,18.9.2007ובה התבקש בית המשפט הנכבד להורות למשיבים לבוא
וליתן טעם מדוע לא ינקטו בכל הפעולות הדרושות לאכיפת הכרזות על תיחום שטח שהוציא
המשיב מס'  2מכוח הצו בדבר מבנים בלתי מורשים )הוראת שעה( )צו מס'  (1539לשטחי שישה
מאחזים בלתי-מורשים בגדה המערבית )להלן" :הצווים" או "ההכרזות"(.
 .2העתירה הוגשה לאחר שבעקבות עתירה קודמת בנושא )בג"ץ  ,(3008/06הואיל המשיב מס' 2
להאריך את תוקף הצווים המקוריים שהוצאו על ידו ,בשנתיים נוספות ,כך שמועד פקיעתם
אמור היה לחול בחודש מאי  .2008בעקבות הגשת העתירה הנוכחית ,אשר הוגשה עובר למועד
פקיעת הצווים המחודשים )ולאור אי-מימושם על ידי המשיבים( ,הודיעו המשיבים על כוונתם

להאריך פעם נוספת את תוקף ההכרזות על מועד תיחום ,לפרק זמן של שנה ,כך שנכון לכתיבת
שורות אלו תוקף הצווים נושא העתירה הינו ה ,19.5.2009 -ולאחריו הם עתידים לפקוע.
 .3לאחר דיון שהתקיים ביום  ,10.4.2008ולאחר החלטה שניתנה ביום  4.11.2008בה נתבקשה
המדינה לעדכן בדבר מאמציה לפינוי המאחזים נשוא הצווים לגביהם הוגשה העתירה ,מסרה
המדינה ביום  25.11.2008את תשובתה .בתשובה זו התייחסה המדינה לסוגיית המאחזים באופן

כללי ,תוך שהיא מציינת כי קיים הצורך "לראות את הנושא הנדון בעתירה על רקע הסוגייה
הכללית הנוגעת לאכיפה ביחס לבנייה הבלתי חוקית באיו"ש וסוגיית המאחזים" ,תוך התייחסות
נקודתית למקרים קונקרטיים הנוגעים לפעולות אכיפה הנדרשות לגבי המאחזים הבלתי חוקיים.
המדינה לא התייחסה בתשובתה המעדכנת לששת המאחזים נשוא העתירה ולא הוסיפה דבר
וחצי דבר בנוגע לסוגיית מימוש הצווים בנוגע למאחזים הנ"ל ,בניגוד לנדרש על ידי בית
המשפט הנכבד בהחלטתו .לאחר קבלת הודעה זו ,קבע כב' המשנה לנשיאה ,השופט א' ריבלין,
ביום  ,15.2.2009כי יש להעביר את הדיון בעתירה בפני הרכב.
 .4כאמור ,הדיון בעתירה קבוע ליום  ,12.10.2009החל לאחר מועד פקיעתם של הצווים נשוא
העתירה .קביעת הדיון לתאריך זה תסכל כל אפשרות שהעותרות תקבלנה את הסעד המבוקש
בעתירה וכך תגרם לראייתן פגיעה נוספת ואנושה בשלטון החוק ,שכן דיון בתאריך זה יעסוק
בצווים אשר פקעו זה לא מכבר.
 .5אי לכך ,מתבקש בית המשפט הנכבד הקדים את הדיון בעתירה ,וזאת למועד אשר יתקיים טרם
למועד פקיעת הצווים ,קרי קודם ליום .19.5.2009
 .6תגובת המשיבים לבקשה:
ב"כ פרקליטות המדינה ,עו"ד גולומב ,מסרה כי היא מותירה את הבקשה לשיקול דעתו של
בית המשפט הנכבד ,בהתאם ליומנו ולסדרי העדיפויות בקביעת תיקים לדיון .לבקשתה של
עו"ד גולומב ,תגובתה המלאה מצ"ב לבקשה זו ומסומנת כנספח .1
המשיבה מס'  ,3השיבה כי מתנגדת לבקשה ,מבלי שפרטה נימוקיה להתנגדות זו.
תגובת ב"כ המשיבות  ,4-6עו"ד סילבצקי ,לא נתקבלה עד למועד שליחת בקשה זו ,חרף
נסיונות הח"מ להשיגה במהלך השבוע.

תאריך12.3.2009 :

_______________
שלומי זכריה ,עו"ד

_______________
מיכאל ספרד ,עו"ד
ב"כ

העותרים
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