בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט גבוה לצדק
בג"ץ 2368/18
לפני:

כבוד הנשיאה א' חיות
כבוד השופט מ' מזוז
כבוד השופט י' אלרון

העותרים:

 .1עמותת ש.ע.ל – שלום עכשיו לישראל מפעלים
חינוכיים
 .2שבתי בנדט
נגד

המשיבים:

 .1מפקדת כוחות צה"ל בגדה המערבית
 .2מפקד מחוז ש"י במשטרת ישראל
 .3ראש המנהל האזרחי
 .4היועץ המשפטי לממשלה
 .5פרקליט המדינה
 .6ראש אגף החקירות במשטרה
 .7מועצה אזורית מטה בנימין
 .8א.ח כלפון – עפר פיתוח ותשתיות בע"מ
 .9ועד מקומי עלי
 .10עלי – אגודה שיתופית חקלאית להתישבות
קהילתית בע"מ
הודעה מעדכנת מטעם המדינה מיום 1.6.2020

בשם המשיבים :6-1

עו"ד נחי בן אור
החלטה

בהמשך להחלטה מיום  10.3.2020ובשים לב להודעה המעדכנת מטעם המדינה
מיום  ,1.6.2020מוצא בזאת צו על תנאי המורה למשיבים  6-4לבוא וליתן טעם מדוע לא
תיפתח חקירה פלילית בחשד לביצוע עבירות הנוגעות לבנייתן של יחידות הדיור
המוזכרות בעתירה המצויות בשכונת היובל בתחומו המוניציפאלי של היישוב עלי.
תצהירי תשובה יוגשו בתוך  60ימים.
ניתנה היום ,כ"ג בסיון התש"ף ).(15.6.2020
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צו על-תנאי

על יסוד עתירה זו שהובאה לפני בית-משפט זה ,מצווה בית המשפט כי ייצא
מלפניו צו על-תנאי המכוון אל המשיבים  6-4והמורה להם להתייצב וליתן טעם מדוע
לא תיפתח חקירה פלילית בחשד לביצוע עבירות הנוגעות לבנייתן של יחידות הדיור
המוזכרות בעתירה המצויות בשכונת היובל בתחומו המוניציפאלי של היישוב עלי.
המשיבים יגישו תשובתם ,אם רצונם בכך ,תוך  60ימים מיום המצאת כתב זה,
לבית-המשפט ולבעלי-הדין ישירות.
היום ,כ"ג בסיון התש"ף ).(15.6.2020
עידית מלול
מזכירה ראשית
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