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ושנוגעות לעקרונות יסוד של המשפט , תאפשר ליבון אמיתי של הסוגיות העולות מהתיק

 .בישראל

 .השבוע-כ העותרים להיערך לדיון בסוף"טכנית לא יהיו מסוגלים חלק מב-גם מבחינה אישית .5

 עצורה כבר מזה למעלה 7019/02ץ "ואילו העותרת בבג(העותרים עצורים כבר קרוב לחודש  .6

.  לא הוציא נגדם את הצווים נשוא העתירה אלא שבועיים לאחר מעצרם1משיב ה). מחודשיים

ככל שמטרת הצווים היא מניעתית הרי . הדבר מטיל צל על טענת המשיבים בדבר הדחיפות

האוכלוסייה בשטחים מודעת היטב לכוונת , בנוסף. שהיא מושגת בהיותם של העותרים במעצר

כך שאם יש בצעד משום , ערי הגדה בכרוז אימתני אף הפיץ את הדבר ב1והמשיב , הגירוש

 .גם זה כבר הושג, אפקט של הרתעה

העותרים מסתייגים מהניסיון לגייס את כובד משקלו של ראש הממשלה ואת הטענה בדבר  .7

ההליך .  כפי שכבר נעשה על ועדות הערעור–המשפט -כדי להלך אימה על בית, סכנה לחיי אדם

 .שיאפשר בחינת הנושא ועשיית צדק, ב הראויהמשפט צריך שיתנהל בקצ-בבית

המשפט הנכבד שלא לקבוע מועד לדיון בטרם קבלת תצהיר -מתבקש בית, מכל הטעמים הללו

יילקח בחשבון הצורך לאפשר לכל , לאחר קבלת התצהיר, כאשר בקביעת מועד הדיון, התשובה

 .הצדדים ללמוד את התיק ולמצות הליכי ביניים
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המשפט של יסוד לעקרונות ושנוגעות ,מהתיק העולות הסוגיות של אמיתי ליבון תאפשר
.בישראל
.השבוע -בסוף לדיון להיערך העותרים כ "מב חלק מסוגלים יהיו לא טכנית -אישית מבחינה גם .5
למעלה מזה כבר עצורה 7019/02 ץ "בבג העותרת ואילו (לחודש קרוב כבר עצורים העותרים .6
.מעצרם לאחר שבועיים אלא העתירה נשוא הצווים את נגדם הוציא לא 1 המשיב ).מחודשיים
הרי מניעתית היא הצווים שמטרת ככל .הדחיפות בדבר המשיבים טענת על צל מטיל הדבר
לכוונת היטב מודעת בשטחים האוכלוסייה ,בנוסף .במעצר העותרים של בהיותם מושגת שהיא
משום בצעד יש שאםᘀĀ먀耄呈ࠁ䀻䤀



