
 
 

 

 

 

 

 בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט גבוה לצדק

 
 4241/15בג"ץ  

 4422/15בג"ץ  

 7857/16בג"ץ  

 7859/16בג"ץ  

 7861/16בג"ץ  

 7881/16בג"ץ  

 9781/16בג"ץ  

 9939/16בג"ץ  

 
 כבוד השופט נ' סולברג  פני:ל
 כבוד השופט א' שהם 
 כבוד השופט י' אלרון 

 

 . פלוני1 :4241/15בבג"ץ  העותרים
. המוקד להגנת הפרט מיסודה של ד"ר לוטה 2 

 זלצברגר
  

 הלאל ___. 1 :4422/15העותרים בבג"ץ 
 הלאל ____. 2 
. המוקד להגנת הפרט מיסודה של ד"ר לוטה 3 

 זלצברגר
 

 אבו בסמה ___. 1 :7857/16העותרים בבג"ץ 
. המוקד להגנת הפרט מיסודה של ד"ר לוטה 2 

 גרזלצבר
 

 מוסא ___. 1 :7859/16העותרים בבג"ץ 
. המוקד להגנת הפרט מיסודה של ד"ר לוטה 2 

 זלצברגר
 

 חמד __. 1 :7861/16העותרים בבג"ץ 
 חמד ___. 2 
. המוקד להגנת הפרט מיסודה של ד"ר לוטה 3 

 זלצברגר
 

 אח' 51-נסר ו __ :7881/16העותרים בבג"ץ 
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 ואח' סוכר ואח' ___ :9781/16בג"ץ העותרים ב
 

 גבארי ואח' ___ :9939/16העותרים בבג"ץ 

 

 נ ג ד 

 

, 4241/15המשיבים בבג"צים 
-, ו7859/16, 4422/15
7861/16: 

 צה"ל באיו"ש. מפקד כוחות 1
 . שר הביטחון2

 . מדינת ישראל3 
 

 צה"ל באיו"שמפקד כוחות  :7857/16המשיבים בבג"ץ 

 

, 7881/16המשיבים בבג"צים 
 :9939/16-ו 9781/16

 איו"ש. מפקד כוחות צה"ל ב1
 . מדינת ישראל2

         

 תנאי-עתירות למתן צו על

  

 (23.4.2018)        ח' באייר התשע"ח תאריך הישיבה:

 

בבג"צים  בשם העותרים
4241/15 ,4422/15 ,7859/16 ,

 :7861/16-ו

 עידו בלוםעו"ד 

 
העותרים בבג"ץ בשם 

7857/16: 
 עו"ד אנדרה רוזנטל

 
בשם העותרים בבג"צים 

 :9939/16-ו 9781/16, 7881/16
 עו"ד שאהין סלימאן

 
 אבי מיליקובסקיעו"ד  בשם המשיבים:

 
חלטה  ה

 

, רע"נ 'גורם המתכלל'רשמנו לפנינו את הודעת ב"כ המדינה על מינויו של ה 

קוות שמינוי זה יחיש את נקיטת האמצעים האפשריים יש לחירום באגף כוח אדם בצה"ל. 

והפעולות הנדרשות. גם רשמנו את ההבחנה הנעשית בשלב זה בין מאמצי האיתור 

 והזיהוי לבין סוגיית ההשבה.
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נמסר על שיח בין מערכת הביטחון לבין משרד המשפטים לגבי איסוף דגימות  

DNA  .יום. הודעה זו  30ה, תוגש בתוך ודעת עידכון בעניין זהמבני משפחות העותרים

עתירות שבהן אותרה גופת מחבל )בג"ץ התכלול גם התייחסות למצב הדברים בשתי 

(, ובשתי עתירות שבהן נמסרה הערכה על כך שגופות 4422/15ובג"ץ  4241/15

 (. 9781/16ובג"ץ  7881/16המחבלים יאותרו ויזוהו בקרוב )בג"ץ 

 

ידי ה'גורם המתכלל' שמונה -שֵתעשה על ובעקבות מלאכה ,חודשים 4בתוך  

תוגש הודעת עידכון לגבי פעולות שנעשו לאיסוף מידע לצורך איתור כאמור לאחרונה, 

 גופותיהם של המחבלים בעתירות שבכותרת. 

 

לתיקון  7861/16-, ו7859/16, 4422/15, 4241/15בקשת ב"כ העותרים בבג"ץ  

 מתקבלת.  –הפרוטוקול 

 

 (.16.5.2018התשע"ח )בסיון ' בניתנה היום,  
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