בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט גבוה לצדק
בג"ץ 888860/
בג"ץ 088068/
לפני:

כבוד הנשיא א' גרוניס
כבוד המשנָה לנשיא מ' נאור
כבוד השופטת ע' ארבל

העותרים בבג"ץ :8887/06

 .1יוסף מוסא עבד א-ראזק אל-נאבות
 .2מוחמד ראשיד עבד אל ג'אבר ג'בר אל-נאבות
 .3עבד אל מונעם עבד אל ג'אווד עבד אללטיף מעטאן
 .4עלי עטאללה עלי עסליה
 .5פאטמה סעוד אחמד עוואוודה
 .6עבד אל קאדר מוחמד עבד-אל-ג'ליל מעטאן
 .7תנועת שלום עכשיו-ש.ע.ל מפעלים חינוכיים

העותרים בבג"ץ 5180/12:

יהושע סט ואח'
נגד

המשיבים בבג"ץ 8887/06:

 .1שר הביטחון
 .2מפקד כוחות צה"ל בגדה המערבית
 .3ראש המינהל האזרחי
 .4מפקד מחוז ש"י של משטרת ישראל
 .5אבי טקסלר מזכיר וועד היישוב מגרון
 .6ועד הישוב מגרון

צד קשור בבג"ץ :8887/06

 .7האגודה השיתופית מגרון

המשיבים בבג"ץ 5180/12:

 .1שר הביטחון
 .2מפקד כוחות צה"ל ביהודה ושומרון
 .3ראש המינהל האזרחי
 .4מפקד כוחות ש"י של משטרת ישראל
 .5יוסף מוסא עבד א-ראזק אל נאבות
 .6מוחמד ראשיד עבד אל ג'אבר ג'בר אל-נאבות
 .7עבד אל מונעם עבד אל ג'וואד עבד אללטיף מעטאן
 .8עלי עטאללה עלי עסליה
 .9פאטמה סעוד אחמד עוואוודה
 .10עבד אל קאדר מוחמד עבד-אל-ג'ליל מעטאן
 .11תנועת שלום עכשיו ש.ע.ל .מפעלים חינוכיים

2
בקשה מטעם המדינה להארכת מועד לביצוע פסק הדין
בבג"ץ 888860/
ועתירה למתן צו על תנאי בבג"ץ 088068/
תאריך הישיבה:

ג' באב התשע"ב

בשם העותרים
בבג"ץ :5180/12

עו"ד זאב שרף; עו"ד שרון הל-גלעד;
עו"ד ערן עוזרי; עו"ד תומר ויזל

בשם המשיבים  4-1בבג"ץ
 5180/12ובבג"ץ :8887/06

עו"ד ענר הלמן; עו"ד אסנת מנדל

בשם המשיבים  11-7בבג"ץ
 5180/12והעותרים בבג"ץ
:8887/06

עו"ד מיכאל ספרד; עו"ד שלומי זכריה

בשם המשיב  5בבג"ץ 8887/06
ועד היישוב מגרון:

עו"ד ברק בר-שלום

בשם תושבי היישוב מגרון:

עו"ד גרשון גונטובניק

)(22.07.2012

החלטה
לאחר ששמענו את טיעוניהם של בעלי הדין אנו מחליטים כדלקמן 7
( א ) המועד להגשת תגובתם של המשיבים  1-1בבג " ץ  215821/מוארך עד ליום
 , 168858/81/שעה 8 10788
( ב ) נקבע דיון נוסף שייערך ביום  , /18858/81/שעה 8 86788
( ג ) המועד לביצועו של פסק הדין שניתן בבג " ץ  5554283מוארך עד לדיון 8
מיותר לומר שעל כל הגורמים המעורבים להמשיך בכל המהלכים לביצוע הפינוי 8
ניתנה היום  ,ח ' באב התשע " ב ( 8) /48848/81/

הנשיא

המש נָה לנשיא
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