בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט גבוה לצדק
בג"ץ 2174/21
לפני:

כבוד השופט ע' פוגלמן
כבוד השופט י' עמית
כבוד השופט ש' שוחט

העותרות:

 .1ש.ע.ל – שלום עכשיו לישראל מפעלים חינוכיים
 .2חגית עופרן
נגד

המשיבים:

 .1שר הביטחון
 .2מפקד כוחות צה"ל בגדה המערבית
 .3ראש המינהל האזרחי בגדה המערבית
 .4הממונה על הרכוש הממשלתי והנטוש
 .5החטיבה להתיישבות בהסתדרות הציונית
העולמית
עתירה למתן צו על תנאי

תאריך הישיבה:

ו' בניסן התשפ"ב

בשם העותרות:

עו"ד מיכאל ספרד; עו"ד אלון ספיר

בשם המשיבים :4-1

עו"ד אבי מיליקובסקי

בשם המשיבה :5

עו"ד אהוד ענבר

)(7.4.2022

החלטה
לאחר ששקלנו את טיעוני הצדדים בכתב ובעל פה ,ניתן בזה צו על תנאי המורה
למשיבים להתייצב וליתן טעם:
א .מדוע לא תמחק הסיפה של סעיף ) 3ג( לנוהל נושא העתירה )מהמילה "להוציא"
עד לסוף הפסקה(.
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ב .מדוע לא תבוטל ההחרגה המתייחסת להארכת תקופת חכירה של מקרקעין
שהוקצו בעבר על ידי הממונה לגורם אחר.
לא מצאנו עילה למתן צו על תנאי בראשים האחרים של העתירה .נבהיר ,בצד
האמור ,כי לא ראינו להדרש לפרסום הקצאות משנה שנעשות על ידי המשיבה  5לגורם
שלישי ,שכן המשיבה  5לא היתה צד לשיח ושיג בין העותרות למשיבי המדינה ,ולא
מוצו ההליכים בנושא זה קודם להגשת העתירה .טענות הצדדים שמורות להם בהקשר זה
בהליך נפרד ,לאחר מיצוי הליכים כדין.
תצהירי תשובה יוגשו בתוך  90ימים.
ניתנה היום ,ט' בניסן התשפ"ב ).(10.4.2022
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צו על-תנאי
על יסוד עתירה זו שהובאה לפני בית-משפט זה ,מצווה בית המשפט כי ייצא
מלפניו צו על-תנאי המכוון אל המשיבות והמורה להן להתייצב וליתן טעם:
א .מדוע לא תמחק הסיפה של סעיף ) 3ג( לנוהל נושא העתירה )מהמילה "להוציא"
עד לסוף הפסקה(.
ב .מדוע לא תבוטל ההחרגה המתייחסת להארכת תקופת חכירה של מקרקעין
שהוקצו בעבר על ידי הממונה לגורם אחר.
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תצהירי תשובה יוגשו בתוך  90ימים.
היום ,ט' בניסן התשפ"ב ).(10.4.2022

עידית מלול
מזכירה ראשית
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