בבית המשפט העליון
דנג"ץ 10190/17
לפני:

כבוד הנשיאה א' חיות

המבקשים:

 .1מפקד כוחות צה"ל באזור יהודה והשומרון
 .2פרקליטות המדינה
 .3משטרת ישראל
 .4מדינת ישראל
נגד

המשיבים:

 .1מוחמד עליאן
 .2סאהר חסונה
 .3עבד אבו גזאלה
 .4גמאל קהלותי
 .5סאלח אבו חרווב
 .6זיאד אבו ח'לף
 .7מוחמד אבו סרור
 .8סביח אבו סביח
 .9יוסף אבו סאלח
 .10מוחמד זעים עלי אלעורתאני
 .11יוסרא חסן מחמד אלפקיה
 .12נאסר מוחמד אלטראירה
 .13מחמד אחמד קונבר
בקשה לקיום דיון נוסף בבג"ץ  4466/16שניתן ביום
 14.12.2017על ידי כבוד השופטים י' דנציגר ,נ' הנדל ו-ג'
קרא; בקשה לעיכוב ביצוע פסק הדין; תגובת המשיבים
מיום 7.2.2018

בשם המבקשים:

עו"ד ענר הלמן; עו"ד אבי מיליקובסקי;
עו"ד שרון אבירם

בשם המשיבים  6-1ו:8-

עו"ד מוחמד מחמוד

בשם המשיב :7

עו"ד פאדי ח'ורי; עו"ד חסן ג'בארין

בשם המשיבים :13-9

עו"ד מחמד אבו סנינה; עו"ד סלימאן שאהין
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החלטה
מכוח סמכותי לפי סעיף )30ב( לחוק בתי המשפט ]נוסח משולב[ ,התשמ"ד-
.1
 1984אני מורה על קיום דיון נוסף בפסק הדין של בית משפט זה בבג"ץ 4466/16
עליאן נ' מפקד כוחות צה"ל בגדה המערבית )) (14.12.2017להלן :פסק הדין ( .הדיון
הנוסף ייערך בפני הרכב של שבעה שופטים ,ואלה הם:
הנשיאה א' חיות;
המשנה לנשיאה ח' מלצר;
השופט נ' הנדל;
השופט ע' פוגלמן;
השופט י' עמית;
השופט נ' סולברג;
השופט ג' קרא.
.2

הדיון הנוסף ייקבע במהלך חודש יוני .2018

תינתן אפשרות להגיש השלמת טיעון בכתב ,ובלבד שהצדדים לא יחזרו על
.3
הטענות שפורטו בכתבי בי-הדין שכבר הוגשו .סדרי הדין לגבי השלמת הטיעון בכתב
יהיו כדלקמן:
)א( המבקשים רשאים להגיש השלמת טיעון בכתב עד ליום .12.4.2018
)ב( המשיבים רשאים להגיש השלמת טיעון בכתב עד ליום .10.5.2018
)ג( המבקשים רשאים להגיב בכתב עד ליום .24.5.2018
)ד( השלמת הטיעון של כל צד לא תעלה על  12עמודים ,ותגובת המבקשים
תכלול לא יותר מארבעה עמודים.
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מכוח סמכותי לפי תקנה  14לתקנות סדר הדין בדיון נוסף ,התשמ"ד ,1984-אני
.4
מורה על עיכוב ביצוע פסק הדין עד למתן ההחלטה בדיון הנוסף.

ניתנה היום ,ד' באדר התשע"ח ).(19.2.2018

הנשיאה
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