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 המערגית ה>דה לאזור הצבאי המפ^ד 0 ואח' עמאר 8Q98/16 בג^ץ :הנדוו

20,12.16 מיום מכתבד .18.12,16 מיום מכתבנו

 ההחרמה צו של אכיפתו למנוע העותרים בבקשת שבנדון, העתירה של עניינה כזכור, ,1

 חודשה בנייתה אשר בקלנדיה, בפליטים במחנה בבניין השלישית הקומה של וההריסה

7081/15 בבג״ץ העתירה דחיית בעקבות ,2015 בנובמבר שנהרסה לאחר

 ,27.11,16 ביום עמך שנערכה הפגישה בעקבות נשלח אשר ,18.12.16 מיום במכתבנו .1

 לבצע העותרים שעל היא הצבאי המפקד עמדת כי שנערכה, הנדסית בדיקה לאחר הודענו,

 עמודי הסרת זה ובכלל השלישית, בקומה הקיים הבינוי של עצמאית הריסה זה בשלב

 מרכז פיקוד מפקד כי ציינו, כן כמו שנבנו, הקירות וחלקי המתכות( קטימת )כולל התמך

 אינו שהדבר ככל הבניין, לדיירי הדרושים נקודתיים לצרכים בגג השימוש את לאפשר נכון

אליו. יפנו שהעותרים ולאחר וההריסה, ההחרמה צו תכלית את סותר

 אינה רביעית קומה בניית כי עולה מרשייך עם מבירור כי ציינת, 20.12.16 מיום במכתבך .3

 יפנו לריאלית תהפוך זו שתכנית ככל וכי הכספית, יכולתם לאור כיוס מבחינתם ריאלית

 עצמית הריסה לבצע 0גמצי הם כי ;כזו בנייה לתאם מנת על הצבאי המפקד אל מראש

 זירה לבמת שלא כתצ3להתח»ב מוכנים הם כי } המתמת קטימת מלל התמד עמודי של

 מתובל שימוש בגג להשתמש בכוונתם וכי ,מהילה תמתו אם אלא השלישית בלזומה

מזרונים(. ואוורור כביסה תליית מים, ומיכלי שמש דוד חצבת )כגון
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A

 בשים והחליט מטפת, פעס לנושא הצבאי המפקד כדרש ,20.12.16 מיום מכתבך בעקבות .4

 )הריסת ידך על המוצעת בהריסה להסתפה ניתו כי הרלוונטיות, חנסיבות למכלול לב

 שימוש שיאפשר באופן הממה לגג מעקה הותרת הון המתכות(, וקטימת התמד עמודי

ופד׳, כביהה תליית מים, מכלי שמש, דודי חצבת לצורך בגג בטוח

 כל תבוצע לא כי התחייבות על הבמין בעלי ושל העותרים של לחתימתם בכפוף זאת,

 המוחרמת לקומה מעל קומות לבניית פעילות כל כי }השלישית בקומה נוספת בנייח

 לאזור המשפטי היועץ לשכת באמצעות הצבאי, המפקד עם תיאום לאחר רק תבוצענה

זה. מכתב ממועד ימים 21 תוך ההריסה לביצוע יפעלו וכי }ושומרון יהודה

לעיל. כאמור חתומה התחייבות שבוע בתוך לנו להעביר פעלי אנא האמור, לאור .5

 חהחרמח צו לאכיפת הצבאי המפקד יידרש לא וה, במכתב כאמור העותרים שיפעלו ככל .6

. בתוקף. עומד עודו אשר 19.10.15 מיום והחריטה
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רב, •בכבוד '

 עו"ד וייס״גגסקי, ליאורה

 ׳)במועל(א בכירה ת סמי

המדינה דקל>טות0ב

ושומרון. יהודה אזור המשפטי, היועץ לשכת ! העתס
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