
בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט גבוה לצדק

בג"ץ  890/20

כבוד השופט נ' הנדל לפני:
כבוד השופט ע' פוגלמן

כבוד השופט מ' מזוז

1. ראדי מחמד חסין עסיאני העותרים:
2. מערוף עיסא עבד אלרחמן חסין

3. נדאם פואז עבדאללה עבדאל ראזק
4. ג'בר עבדאלחמיד באיר חמודה

5. ראש מועצת הכפר יאסוף
6. יש דין- ארגון מתנדבים לזכויות אדם

7. במקום - מתכננים למען זכויות אדם בתכנון

נ  ג  ד

1. מפקד כוחות צה"ל בגדה המערבית המשיבים:
2. הממונה על הרכוש הנטוש בגדה המערבית

3. ראש המנהל האזרחי בגדה המערבית
4. מועצת התכנון העליונה במנהל האזרחי

5. ועדת המשנה להתנגדויות - לשכת התכנון 
במנהל האזרחי

6. מועצה אזורית שומרון
7. האגודה השיתופית כפר תפוח 

8. משה הרצליך
9. רבקה הרצליך

10. נחשון פרידמן
11. שרה פרידמן
12. חיים סימון

13. שיינה סימון
14. גלעד גריידי

15. שפרה גריידי
16. מעוז פריאל

17. עדי דלית פריאל
18. איתיאל כהן
19. תמר פריאל
20. איתן חג'בי

21. רבקה חג'בי
22. יהויריב מגורי

23. שמואל הרצליך
24. לאה הרצליך
25. חיים פרלמן
26. קרן פרלמן



עתירה למתן צו על תנאי

י"ט באדר התשפ"א        (3.3.2021) תאריך הישיבה:

עו"ד שלומי זכריה; עו"ד ליאור צור בשם העותרים:
עו"ד יונתן ברמן בשם המשיבים 5-1:

עו"ד שמחה רוטמן בשם המשיבה 6:
עו"ד חגי טימנס; עו"ד יוסף הרצליך; עו"ד יצחק 

טריגר
בשם המשיבים 9-8 ו-19-16:

עו"ד אריה ארבוס בשם המשיבים 13-10, 19-16, 
:26-25 ,22

עו"ד אפרת חג'בי בשם המשיבים 22-21:

החלטה

לאחר שמיעת טענות הצדדים ועיון בחומר, הוחלט, ברוב דעות השופטים נ' הנדל 

ו-מ' מזוז, כנגד דעתו החולקת של השופט ע' פוגלמן, לבטל את הצו הארעי שניתן בעתירה 

זו ביום 2.2.2020, ולדחות את בקשת העותרים לצו-ביניים.

המדינה תגיש הודעת עדכון עד ליום 20.5.2021.

ניתנה היום, כ' באדר התשפ"א (4.3.2021).

ש ו פ ט ש ו פ ט ש ו פ ט
_________________________

   B16.docx_20008900   אב
http://supreme.court.gov.il  ,מרכז מידע, טל' 077-2703333, 3852* ; אתר אינטרנט

2

http://supreme.court.gov.il/

