בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט גבוה לצדק
בג"ץ 88/19
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כבוד הנשיאה א' חיות
כבוד השופטת ד' ברק-ארז
כבוד השופט ד' מינץ

העותרים:

 .1מרים חסן עבד אלקרים חמאד
 .2אברהים חליל יעקוב גע'מה
 .3עטאללה עבד אלחאפד מוצטפא חאמד
 .4עבד אלרחמן עאשור עבדאללה חאמד
 .5יוסף עבדאלפתאח ג'אבר חמאד
 .6ולים מנצור יוסף גאסר
 .7עיסא זאיד בטרס זאיד
 .8ראש מועצת הכפר סילוואד ,אוסאמה חמאד
מחמוד חאמד
 .9ראש מועצת הכפר דיר ג'ריר ,עבדה עבד
אלגאבר עמר עבד אלראזק
 .10ראש מועצת הכפר עין יברוד ,סמיר עאיד עבד
אלעזיז גברה
 .11ראש עיריית טייבה ,נדים ויקטור ניקולא
ברכאת
 .12יש דין  -ארגון מתנדבים לזכויות אדם
נגד

המשיבים:

 .1מפקד כוחות צה"ל בגדה המערבית
 .2היועץ המשפטי לממשלה
הודעה מיום  30.1.2020מטעם המשיבים
תגובה מטעם העותרים מיום  12.3.2020להודעה מטעם
המשיבים

תאריך הישיבה:

י"א בכסלו התש"ף

בשם העותרים:

עו"ד שלומי זכריה; עו"ד מיכל זיו

בשם המשיבים:

עו"ד רועי שויקה
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החלטה
בשים לב להודעה המעדכנת מטעם המשיבים ולתגובת העותרים להודעה זו,
.1
מוצא בזאת צו על תנאי המורה למשיבים בעתירות דנן לבוא וליתן טעם:

2

א .מדוע לא ימנע המשיב  1מלהחיל את הצו בדבר מבנים בלתי מורשים )הוראת
שעה( )עמונה( )יהודה ושומרון( )מספר  ,(1780התשע"ז) 2017-להלן :צו
התיחום ( על העותרים ,אנשים מטעמם ושאר בעלי האדמות המצויות בשטח צו
התיחום ומדוע לא יאפשר להם גישה חופשית לאדמותיהם.
ב .מדוע לא ייאכף צו התיחום ביחס לבינוי הבלתי חוקי והפלישות הקיימות בשטח
צו התיחום.
.2

תצהירי תשובה יוגשו תוך  90ימים.
ניתנה היום ,כ"ט בסיון התש"ף ).(21.6.2020

הנשיאה

שופטת

שופט
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כבוד הנשיאה א' חיות
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כבוד השופט ד' מינץ

העותרים:

 .1מרים חסן עבד אלקרים חמאד
 .2אברהים חליל יעקוב גע'מה
 .3עטאללה עבד אלחאפד מוצטפא חאמד
 .4עבד אלרחמן עאשור עבדאללה חאמד
 .5יוסף עבדאלפתאח ג'אבר חמאד
 .6ולים מנצור יוסף גאסר
 .7עיסא זאיד בטרס זאיד
 .8ראש מועצת הכפר סילוואד ,אוסאמה חמאד
מחמוד חאמד
 .9ראש מועצת הכפר דיר ג'ריר ,עבדה עבד
אלגאבר עמר עבד אלראזק
 .10ראש מועצת הכפר עין יברוד ,סמיר עאיד עבד
אלעזיז גברה
 .11ראש עיריית טייבה ,נדים ויקטור ניקולא
ברכאת
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נגד

המשיבים:

 .1מפקד כוחות צה"ל בגדה המערבית
 .2היועץ המשפטי לממשלה
צו על תנאי

על יסוד עתירה זו שהובאה לפני בית משפט זה ,מצווה בית המשפט כי ייצא
מלפניו צו על תנאי המכוון אל המשיבים בעתירה דנן והמורה להם להתייצב וליתן טעם:
א .מדוע לא ימנע המשיב  1מלהחיל את הצו בדבר מבנים בלתי מורשים )הוראת
שעה( )עמונה( )יהודה ושומרון( )מספר  ,(1780התשע"ז) 2017-להלן :צו
התיחום ( על העותרים ,אנשים מטעמם ושאר בעלי האדמות המצויות בשטח צו
התיחום ומדוע לא יאפשר להם גישה חופשית לאדמותיהם.
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ב .מדוע לא ייאכף צו התיחום ביחס לבינוי הבלתי חוקי והפלישות הקיימות בשטח
צו התיחום.
תצהירי תשובה יוגשו תוך  90ימים.
המשיבים יגישו תשובתם תוך  90ימים מיום המצאת כתב זה ,לבית המשפט
ולבעלי הדין ישירות.
היום ,כ"ט בסיון התש"ף ).(21.6.2020

עידית מלול
מזכירה ראשית
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