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  (21.01.03)       ג"ח בשבט התשס"י :תאריך הישיבה

 
  מרואן דלאל ד"עו :בשם העותרים
 ד שי ניצן "עו :יםבשם המשיב

 
 החלטה

 
 :כהן-שטרסברג'  טטתהשופ

 

 ישלימו שני הצדדים ,לאור הגשת נוסח הנוהלים שגובשו על ידי המשיבים .1

על ידי הבהרת המצב במשפט הבינלאומי לעניין ההפרדה בין , בין השאר, טיעוניהם

עזרות בהם כנטען על ידי יהבין ל" בני ערובה"או כ" מגן אנושי"שימוש בבני אדם כב

כמו כן יתייחסו הצדדים . על ידםהלים שגובשו וניתן לכך בהמשיבים וכפי הביטוי שנ

 . למשמעות הניתנת לשני מושגים אלה במשפט הבינלאומי
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ההפרדה בין שימוש בבני אדם הצדדים יתייחסו גם לשאלת הלגיטימיות של  

 . כמותרים, לבין דרכי הפעולה המתוארים בנוהלים" בן ערובה"או כ" מגן חי"כ

 

 .  יום נוספים30המשיבים תוך .  יום30תוך שלמותיהם יגישו ההעותרים  .2

 

, נוסחבשינוי , דין בעתירה-הצו הארעי ימשיך לעמוד בעינו עד למתן פסק .3

יבוא הנוסח שבעתירה לצו על תנאי לפיו המקורי שבמקום הנוסח בו הוצא הצו באופן 

או כבני ערובה במהלך פעילותם /המשיבים ימנעו מלהשתמש בבני אדם כמגן אנושי ו"

  ".הצבאית בגדה המערבית
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 ש ו פ ט ת    ש ו פ ט    ש ו פ ט ת  

 

צו הביניים וטוען עניין לטעון ללהוסיף וכ העותרים "לאחר שימוע ההחלטה מבקש ב

 בידי במאחר והשינוי מביא לטענתו לצמצום הצו ונותן שיקול דעת רחנותו כי אין לש

 .  באופן שתמשכנה פעולות שלטענתו הן בלתי חוקיות,המפקדים

 

 החלטה

 

 . שמענו טענות לעניין שינוי צו הביניים ואין אנו מוצאים לשנות מהחלטתנו 

 

נה עד למתן שנית, צו הביניים ניתן כצו ארעי ללא דיון ובהסכמת המשיבים 

נוהלים  גובשו על ידי המשיבים ,מאז ניתן צו הביניים. תגובתם המלאה לעתירה

לפיהן יוקפד בהפעלת נוהלים להבטיח שלא , בתגובותיהם לעתירה זו תוהוצהרו הצהרו

 . לפי הדין המקומי והדין הבינלאומי, הןאסורות , תעשינה פעולות שלדעת המשיבים

 

לצו הביניים , לעת הזו ,בעתירה אין מקוםכל עוד לא הוכרעה המחלוקת  

 . בנוסחו המקורי
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 ש ו פ ט ת    ש ו פ ט    ש ו פ ט ת  
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