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 .1שר הבטחון
 .2מפקד פקוד המרכז
 .3ראש המנהל האזרחי
 .4יחידת הפיקוח על הבנייה במנהל האזרחי
 .5מפקד משטרת מחוז ש"י
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אגודה שיתופית
 .7ש.א.ג )ולול( בניה ופיתוח בע"מ
 .8דורון אוסט עבודות עפר
 .9מועצה אזורית בנימין
 .10מצפה דני  -אגודה חקלאית להתיישבות
קהילתית בע"מ

המשיבים בבג"ץ :5389/09

 .1שר הבטחון
 .2מפקד כוחות צה"ל בגדה המערבית
 .3ראש המנהל האזרחי
 .4מפקד משטרת מחוז ש"י
 .5מועצה אזורית בנימין
 .6מכמש – אגודה שיתופית חקלאית להתיישבות
קהילתית בע"מ
עתירה ל מתן צו על תנאי וצו ביניים
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בשם העותרים בבג"ץ :4621/13

בשם העותר ב:5383/09-
בשם המשיבים  4-1בבג"ץ 5383/09
והמשיבים  5-1בבג"ץ :4621/13
בשם המשיבות  6-5בבג"ץ 5383/09
והמשיבות  10-9בבג"ץ :4621/13

עו"ד עלאא מחאג'נה
עו"ד שלומי זכריה
עו"ד נחי בן אור
עו"ד עקיבא סילבצקי

פסק-דין
המשנה לנשיאה א' רובינשטיין:

עתירות אלה – האחת מ 2009 -והאחרת מ – 2013 -כוונו כנגד בניית מספר
מבנים ב"מצפה דני" הסמוך לישוב מכמש ,לרבות כנגד דרך העוברת בחלקה בקרקע
פרטית פלסטינאית .הוצאו צו על תנאי וצו ביניים ) .(23.9.14המשיבים מודיעים באשר
לדרך ,כי המבוקש הושג במובן זה שהיא הוצאה משימוש ,ומכל מקום יש התחייבות
קשיחה לעניין זה מטעם גורמי המדינה .באשר לבניה ,זהו מן המקרים שבו הצהירה
המדינה מכבר כי היא מקדמת הסדרה ,והשלב האחרון עד הנה הוא החלטה מיום
 21.10.15של ועדת המשנה להתישבות במועצת התכנון העליונה באיו"ש לגבי הפקדה
בתנאים של תכנית מתארית כוללת ,ובהמשך אמורה לבוא תכנית מפורטת.
אשר לתכנון ,אכן הקצב לגביו אינו משביע רצון וראוי שגורמי המערכת
העוסקים בכך יחישו פעמיהם ,וכמובן ככל שהתקדמות לא תבוא או לא תהא משביעת
רצון כתום פרק זמן סביר ,ואנו כמובן מקוים שלא זה יהא המצב ,שמורות זכויות
העותרים.
אשר לדרך ,עם סגירתה נעשה שימוש עתה בדרך שאיננה נשוא עתירות אלה
והמשמשת מכבר ,אך שגם לגביה יש בעייתיות כיון שבחלקה היא עוברת כנמסר
בקרקע פרטית .התחייבות משיבי המדינה היא כי בתכנון המפורט תהא דרך שאינה
עוברת בקרקע פרטית .נושא זה חורג מן העתירה ,אך ככל שניתן למצוא פתרון ביניים
ללא שימוש בקרקע פרטית הנה מה טוב ,ובכל מקרה זו עילה מובהקת להחשת התכנון,
ויתנו לכך המשיבים דעתם.
בנתון לכך נמחקת העתירה בלא צו להוצאות.
ניתן היום ,כ"ט בחשון התשע"ו ).(11.11.2015
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