
בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט גבוה לצדק

בג"ץ  2608/16

כבוד השופט נ' הנדל לפני:
כבוד השופט נ' סולברג

כבוד השופט א' שהם

1. האגודה לצדק חלוקתי בע"מ (חברה לתועלת 
הציבור)

העותרות:

2. הקשת הדמוקרטית המזרחית
3. תהודה

נ  ג  ד
     

1. מועצת מקרקעי ישראל, רשות מקרקעי ישראל המשיבים:
2. שר הבינוי והשיכון, יו"ר מועצת מקרקעי 

ישראל
3. שר אוצר

4. התנועה הקיבוצית אגודה שיתופית מרכזית 
בע"מ

5. קיבוץ נירים 
6. קיבוץ מבוא חמה

7. קיבוץ להב
8. קיבוץ גדות
9. קיבוץ גזית

10. קיבוץ שדה נחום
11. קיבוץ הסוללים

12. קיבוץ שריד
13. קיבוץ אלונים

14. קיבוץ עין המפרץ
15. קיבוץ גבת

16. קיבוץ מעגן
17. קיבוץ ניר עוז

18. קיבוץ פלך
19. קיבוץ שער הגולן

1. קיבוץ אפיקים – אגודה שיתופית חקלאית  המבקשים להצטרף:       
2. קיבוץ רעים – אגודה שיתופית חקלאית

3. הקיבוץ הדתי  - איגוד קבוצות של הפועל מזרחי
4. קיבוץ עין השלושה
5. קיבוץ משאבי שדה

6. קיבוץ סאסא
7. קיבוץ מגן



עתירה למתן צו על תנאי וצו ביניים

ל' בסיון התשע"ו        (06.07.2016) תאריך הישיבה:

עו"ד רויטל ברילנשטיין; עו"ד מאיר ירום; עו"ד 
נורה אשקר 

עו"ד רועי שויקה; עו"ד תדמור עציון

עו"ד מיה ליקוורניק; עו"ד פרופ' מיגל דויטש; 
עו"ד אלון גלרט; עו"ד ינקי פפר

עו"ד עומר כהן

עו"ד צפריר בן אור

עו"ד אלון וילנר; עו"ד ענבל זוסמן

עו"ד מיה ליקוורניק; עו"ד פרופ' מיגל
דויטש; עו"ד אלון גלרט; עו"ד ינקי פפר

עו"ד אביתר קנולר

בשם העותרות:

בשם המשיבים 3-1:

בשם המשיבה 4:

בשם המשיבים 19-5:

בשם המבקש להצטרף 1:

בשם המבקש להצטרף 2:

בשם המבקש להצטרף 3:

בשם המבקשות להצטרף 
:4-7

ן די פסק 

לאחר שמיעת טענות הצדדים, באת כוח העותרים קיבלה את המלצתנו וחזרה 

בה מן העתירה. 

העתירה נדחית ללא צו להוצאות. 

ניתן היום, ל' בסיון התשע"ו (6.7.2016). 

ש ו פ ט ש ו פ ט ש ו פ ט
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