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   ה צ ט ר פ ו ת   ש ת מ ב ק 

  לדחיית מועד הדיון] ?מוסכמת[בקשה 

הורה בית המשפט הנכבד למשיבים , בעקבות הדיון. 30.7.12בהליך זה התקיים דיון ביום  .1

 המשפחות המתגוררות במקום עם ביצוע 27מה יקרה עם "להשלים את טיעוניהם בעניין 

 ".צו ההריסה

ובה התייחסו בין השאר להחלטת בית , עמם הגישו המשיבים הודעה מט16.10.12ביום  .2

באותה הודעה התבקש בית המשפט הנכבד לדחות את העתירה על הסף , כמו כן. המשפט

 .מסיבות שונות

החליט בית המשפט הנכבד , לאחר שהוגשה תגובת העותרים להודעה מטעם המשיבים .3

, ד באותה החלטהעוד הורה בית המשפט הנכב.  כי ההליך ייקבע לדיון נוסף11.12.12ביום 

ויתייחסו ביתר פירוט ",  ימים לפני מועד הדיון7כי המשיבים ישלימו את תגובתם עד 

 ". המשפחות המתגוררות במקום עם ביצוע צווי ההריסה27לשאלה מה יקרה עם 

. לא הוגשה הודעה מטעם המשיבים בהתאם להחלטת בית המשפט הנכבד, בשל טעות .4

 .מ מתנצל על טעות זו"הח
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לצורך . התבקשו נציגי המינהל האזרחי לקיים דיון דחוף בסוגיה, כאשר התבררה הטעות .5

, ובהם נציגי התשתיות, כך מתכנסים היום נציגי כל הגורמים הרלוונטיים במינהל האזרחי

את תוצאות הדיון שיתקיים היום צריך יהיה להביא . הפיקוח והייעוץ המשפטי, התכנון

 .לידיעת ראש המינהל האזרחי

 ימים 7כדי למצות את הבירורים וכדי לאפשר למשיבים להגיש הודעה מסודרת מטעמם  .6

 .מתבקש בית המשפט הנכבד לדחות את מועד הדיון הקבוע למחר, קודם לדיון

 .מ מתנצל על הטעות שבגללה לא הוגשה ההודעה מטעם המשיבים במועד"הח, כאמור .7

 .ונע את ביצוע הצווים מושא העתירההמ, יוזכר כי בשלב זה תלוי ועומד צו ביניים ארעי .8

 ....כ העותרים"ב, ד קרן קנפו"עו .9

  .....כ מבקשת ההצטרפות"ב, ד עמיר פישר"עו  
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