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פסק-דין
לאחר ששמענו את טיעוני באי-כוח הצדדים בדיון שהתקיים לפנינו אתמול
.1
)אותו הסכימו המשיבים לקיים כאילו ניתן צו על-תנאי( ,ולאחר ששבנו ועיינו

2

במסמכים השונים שהונחו לפנינו על ידי הצדדים ,ובהתחשב בבקשתם של המשיבים
מסוף הדיון שנשחרר את פסק דיננו במהירות המירבית האפשרית ,הוחלט בדעת רוב
של השופטים ס' ג'ובראן ו-י' דנציגר  -כנגד דעתו החולקת של השופט נ' הנדל  -לקבל
את העתירה ולהפוך את הצו על-תנאי לצו מוחלט ,כמפורט להלן:
צו מס'  1777בדבר אישור הקמה ופטור מרישיון לאתרי מגורים ארעיים בעלי
א.
חשיבות אזורית )הוראת שעה( )יהודה ושומרון( ,התשע"ז ,2016-אשר הוצא ונחתם
על-ידי המשיב  1ביום  29.11.2016ותוקן ביום  ,29.12.2016מבוטל בזאת.
החלטת המשיבים  3-1מיום  9.1.2017ליטול חזקה בחלקים בחלקות 30-28
ב.
בגוש  ,21לבצע בהן פירוק שיתוף כפוי על ידי מי שאינו בעלים ולהקצותן באמצעות
המשיבה  4לטובתם של יחידי המשיבה  ,5מבוטלת בזאת.
.2

נימוקי פסק הדין יינתנו במועד מאוחר יותר.

.3

בנסיבות העניין לא ראינו לנכון לעשות צו להוצאות.
ניתן היום ,ה' בשבט התשע"ז ).(1.2.2017
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