
 
 

 

 

 

 

 בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט גבוה לצדק

 
 9124021ץ  "בג

 
 גרוניס' כבוד הנשיא א  :פניל
 נאור' כבוד המשָנה לנשיא מ 
 חיות' כבוד השופטת א 
 

ר לוטה "המוקד להגנת הפרט מיסודה של ד. 1 :העותרים
 זלצברגר

 האגודה לזכויות האזרח בישראל. 2 
 אסירים וזכויות אדם אדמיר ארגון לעניין. 3 
 אלחק. 4 
 ארגון אלדמיר לזכויות אדם. 5 
 גישה מרכז לשמירה על הזכות לנוע. 6 
 הוועד הציבורי נגד עינויים בישראל. 7 
 יש דין ארגון מתנדבים לזכויות אדם. 8 
מחסום ווטש נשים נגד כיבוש ולמען זכויות . 9 

 האדם
 מרכז אלמיזאן לזכויות אדם. 11 
 מרכז ירושלים לזכויות אדם. 11 
 מרכז עזה לבריאות הנפש. 12 
 המרכז הפלסטיני לזכויות אדם. 13 
עדאללה המרכז המשפטי לזכויות המיעוט . 14 

 הערבי בישראל
 רופאים לזכויות אדם ישראל. 15 
 שומרי משפט רבנים למען זכויות אדם. 16 

  

 ד  ג  נ 

         

 לאזור הגדה המערביתמפקד צבאי . 1 :המשיבים
 מתאם פעולות הממשלה בשטחים. 2 
 הממונה על מרשם האוכלוסין במינהל האזרחי. 3 
  

 עתירה למתן צו על תנאי

  

  (21.04.2013)        ג"א באייר התשע"י :תאריך הישיבה

 

 ד טל שטיינר "עו; נמרוד אביגאלד "עו :בשם העותרים

 

 ד מוריה פרימן "עו; הילה גורניד "עו :בשם המשיבים
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ן-פסק  די

 

המשיבים מסרו בתשובתם ובעיקרי הטיעון כי תושבי רצועת עזה שנכנסו  

לא יורחקו אלא אם קיימת הצדקה  21.05.1004לאזור יהודה ושומרון לפני יום 

משכך אין עוד צורך ליתן את הסעד שלגביו הוצא צו על . ביטחונית פרטנית להרחיקם

בעקבות זאת . הצענו לעותרים שלא יעמדו על העתירה, על כן. 13.04.1021יום תנאי ב

במיוחד בכל , תוך שמירת זכויות, מסר בא כוח העותרים שמסכים הוא למחיקת העתירה

הנוגע לסוגיה של מעמדם באזור של אלה שעברו מעזה לאזור ולעניין נוהל ההשתקעות 

 . שאמור להתקבל בקרוב

 

אי מבוטל והעתירה נמחקת תוך שמירת טענותיהם של הצו על תנ, לפיכך 

 . אין צו להוצאות. כאמור, העותרים

 
 . בנוכחות באי כוח בעלי הדין, (12.03.1022)ג "א באייר התשע"י, ניתן היום 
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