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פ ס ק -ד י ן

.1

סבורים אנו כי צדק בית המשפט לעניינים מינהליים בבאר -שבע בדחותו את

עתירתה של המערערת מחמת שיהוי  .המערער ת לא הגישה התנגדות לתוכנית המפורטת
עליה היא מלינה והגישה את עתירתה כשנה ושלושה חודשים לאחר אישורה של

2

התוכנית  .העתירה הוגשה יום אחד לאחר סגירתו של מכרז  ,שסמך על התוכנית  ,בעניין
כרייה של חול בשטח עליו חלה התוכנית ( בסופו של דבר זכתה במכרז המשיבה .) 7
עוד סבורי ם אנו כי טענותיה של המערערת אין בהן כדי להאפיל על השיהוי בו נגועה
עתירתה .
.2

עם זאת רואים אנו לנכון לציין כי במהלך הדיון בפנינו עלה רעיון מסוים

להסדר  ,שבסופו של דבר לא הושגה הסכמה לגביו  .על פי המוצע תחל הכרייה במגרש
המסומן כמגרש ג ' ( המגרש הנוסף המיועד לכ רייה הוא מגרש ד ' ) .מניחים אנו
שאפשרות זו תיבחן על ידי הרשויות המוסמכות  ,כמובן תוך התחשבות בזכויותיה
ובטענותיה של המשיבה . 7
.3

הערעור נדחה  .נוסיף כי הוסכם שהערבון שהופקד על ידי המערערת לעניין

הסעד הזמני שניתן לבקש ת ה יוחזר לה  .לא ייעשה צו להוצאות .

נית ן היום  ,ז ' בשבט התשע " א (  ) 12.1.2.11בנוכחות באי כוח בעלי הדין .
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