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.1

בעתירה שבפנינו נטען כי מבוצעת בנייה בלתי חוקית בנקודת ההתיישבות

" שבות רחל " שבנפת רמאללה  .המשיבים  ( 4-1להלן – המשיבים ) אכן אישרו כי בוצעו
במק ום פעולות בנייה שלא על פי הדין  .מדובר על שני מתחמים  ,מתחם מזרחי ומתחם
מערבי .

2

.2

לעניין המתחם המזרחי נמסר בעבר על ידי המשיבים כי העבודה במקום ,

ומדובר כנראה בהקמת יסודות של מבנים  ,פסקה  .לגבי המתחם המערבי מדובר היה
בהצבה של תשעה מבנים יבילים  .בהודעות של המש יבים נמסר כי שלושה מבנים
הוצאו מן המקום  .ששת המבנים הנותרים כבר אינם מאוכלסים על י די אדם או חפץ .
כנראה שרק בימים האחרונים נתפנו מחזיקי שני המבנים הנותרים  ,לאחר שארבעה
מבנים פונו מיושביהם עוד בחודש שעבר  .המשיבים מסרו היום בעל פה על כך ששני
המבנים הנזכרים פונו מיושביהם .
.3

בהודעה של המשיבים מיום  3.10.11נמסר  ,כי יש כוונה לפעול להסדרת

המ עמד התכנוני של נקודת ההתיישבות " שבות רחל " .בהודעה נכתב כי פעולות
ההסדרה תתבצענה לאחר שיופסקו עבודות הבינוי ולאחר פינויים של המבנים היבילים .
רשמנו לפנינו את הודעתם זו של המשיבים  .משמע  ,על פי ההודעה  ,התנאי להסדר
המעמד התכנוני של היישוב הוא שלא תבוצענה במקום פעולות בינוי והמבנים
שבמקום לא יאוכלסו .
.4

נוכח האמור לעיל  ,ובמיוחד ההתחייבות בכתב ובעל -פה שלא ל ַק דם את הליכי

התכנון אלא אם תפסקנה פעולות הבינוי והמבנים יפונו מיושביה ם  ,ומאחר וכיום לא
מבוצעות פעולות בינוי והמבנים אינם מאוכלסים על ידי אדם או חפץ  ,נתייתרה
העתירה  .בנסיבות האמורות לא ראינו מקום להותיר את העתירה תלויה ועומדת .
העתירה נמחקת ללא צו להוצאות .

ניתן היום  ,ז ' בתשרי תשע " ב (  ) 5.10.11במעמד באי כוח בעלי ה דין .
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