
 
  

 
  

 
  בבית המשפט העליון

 
' ב-  5023/08ץ  "בג

 
 לוי' א' כבוד השופט א   :בפני

  

 סעיד זהדי מוחמד שחאדה. 1 :העותרים
  מוסטפא עבדאללה עבד אלקאדר חאמד. 2  
  ראשד אחמד רשיד זגלול. 3  
  ראיק אחמד זגלול מצלח. 4  
  פואד מחמוד פאיז מצלח. 5  
  "ות אדםמתנדבים למען זכוי- יש דין"ארגון . 6  
  מרכז המידע הישראלי לזכויות -בצלם"ארגון . 7  

  "האדם בשטחים    
  

 ד  ג  נ 
          

 שר הביטחון. 1 :המשיבים
  ל בגדה המערבית"מפקד כוחות צה. 2  
  ראש המינהל האזרחי. 3  
  י"מפקד משטרת מחוז ש. 4  
  שבות קהילתית יכפר שיתופי להתי" עפרה. "5  

  מ"בע   
  ה אזורית מטה בנימיןמועצ. 6  

   
 עתירה למתן צו על תנאי וצו ביניים

    

 'ד מיכאל ספרד ואח"עו  :בשם העותרים
 

 החלטה

 
  

ניתן בזה צו ביניים האוסר , 6-5-  ו4-1לאחר עיון בעתירה ובתגובות המשיבים   

מצווים המשיבים למנוע , כמו כן. על אכלוס המבנים נושא העתירה וכל שימוש בהם

וכן את חיבור המבנים הקיימים למערכות , ניה בשטח בו עוסקת העתירהאת המשך הב

  .הכל עד להחלטה אחרת של בית המשפט, החשמל והביוב, המים

  

  ).19.6.08(ח "ז בסיוון התשס"ט, ניתנה היום  

  ש ו פ ט    
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  בבית המשפט העליון

 
' ב-  5023/08ץ  "בג

 
 לוי' א' כבוד השופט א   :בפני

  

 981128044ז "ת, סעיד זהדי מוחמד שחאדה. 1 :העותרים
  מוסטפא עבדאללה עבד אלקאדר חאמד. 2  
  ראשד אחמד רשיד זגלול. 3  
  ראיק אחמד זגלול מצלח. 4  
  991111147ז "ת, פואד מחמוד פאיז מצלח. 5  
  "מתנדבים למען זכויות אדם- יש דין"ארגון . 6  
  מרכז המידע הישראלי לזכויות -בצלם"ארגון . 7  

  "האדם בשטחים    
  

 ד  ג  נ 
          

 שר הביטחון. 1 :המשיבים
  ל בגדה המערבית"מפקד כוחות צה. 2  
  אש המינהל האזרחיר. 3  
  י"מפקד משטרת מחוז ש. 4  
  שבות קהילתית יכפר שיתופי להתי" עפרה. "5  

  מ"בע   
  מועצה אזורית מטה בנימין. 6  
  

  צו ביניים

מצווה בית המשפט       , משפט זה-              על יסוד עתירה זו שהובאה היום לפני בית

ים והמורה להם להימנע מאכלוס המבנים כי ייצא מלפניו צו ביניים המכוון אל המשיב

מצווים המשיבים למנוע את המשך הבניה , כמו כן. נושא העתירה וכל שימוש בהם

החשמל , וכן את חיבור המבנים הקיימים למערכות המים, בשטח בו עוסקת העתירה

  .והביוב

  

  .צו ביניים זה יעמוד בתוקפו עד למתן החלטה אחרת  

  

  ).19.6.08(ח "תשסז בסיוון ה"ט, ניתן היום  

  שרה ליפשיץ                

  מזכירה ראשית                
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