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החלטה
.1

ביום  2.11.2015שמענו את טענות הצדדים.
הגענו לכלל מסקנה כי בנסיבות החריגות של פרשה זו יש להמתין זמן סביר

.2
להכרעה בתיק האזרחי המתנהל בבית המשפט המחוזי בירושלים )ת"א )מחוזי – ים(
 29754-11-13אנג'ל ואח' נ' אלפתאח סאלחה ואח' (.
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הבנו מהצדדים כי בית המשפט המחוזי הציע להם למחוק את ההליך עד לאחר
.3
מתן פסק הדין בבית משפט זה ,אך התובעים )משיבים  (52-7עמדו על תביעתם .אנו
סבורים כי על בית המשפט המחוזי לקיים דיון ,ואפילו דיון מהיר ,בהליך שבפניו ולא
לדחות את הדיון עד להכרעה בעתירה זו .בעניינים שונים ישנן עמדות סותרות של
הצדדים ,וראוי לתת בנסיבות העניין הזדמנות לכך שמלאכת קביעת העובדות תעשה
בהליך האזרחי.
הדגשנו כי נסיבות המקרה חריגות הן .איננו מביעים דעה עדיין לגבי טענות
.4
הצדדים .קשה להתעלם מכך שהקרקע במחלוקת מעובדת מזה  27שנים; ומכך
שהעתירה הוגשה בשנת  ,2011לאחר שבשנת  2010החלה בניה בחלקות .בנסיבות
אלה ,ואף שהעתירות תלויות ועומדות זמן לא קצר ,ראוי לאפשר עוד זמן סביר לבירור
העובדות בהליך האזרחי.
עם זאת ,אנו מוציאים צו ארעי המורה על הקפאת המצב הקיים דהיינו אוסר על
.5
כל בניה בחלקות כדי למנוע את שינוי המצב .הפרת ההוראה עשויה לגרור עיון מחדש
בהחלטה זו.
בעוד  4חודשים תעדכן המדינה בעניין ההתקדמות בנושא הראש הראשון לצו
.6
על תנאי ,ואנו מקווים שעניין זה יבוא על פתרונו.
הנחתנו היא כי כל הצדדים יתרמו לקידומו המהיר של ההליך האזרחי וכי הוא
.7
יסתיים תוך  18חודשים" .גרירת" ההליך האזרחי עשויה להביא לשינוי החלטה זו.
.8

בעוד  18חודשים או ,במידת הצורך ,קודם לכן תוגש הודעת עדכון.

התיק יוחזר לביקורת עם קבלת הודעת העדכון כמפורט בסעיף  8או בעוד 180
.9
יום לפי המוקדם.
ניתנה היום ,ד' בכסלו התשע"ו ).(16.11.2015
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