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מ1פד ול1ט

שיאה המשנה כבוד טיין א׳ לנ ש  לא או כן של העקרוני לענין נכנסים לא אנו בינינו. דיברנו :רובינ

שור חשבנו והתגובה. העתירה את שקראנו לאחר הזה, במקרה חשבנו הריסות. מי טי ב קונקר  ה

שקול לכם מוצע הזה שבתיק ם לא אנחנו מידתי. יותר משהו ל  לצמצם אומרים אנחנו לא. אומרי

ת הסיבה אחרת. או זו בצורה התוצאה את חע בתיק עלה וזה היא, העיקרי ש שבוע שנ  שעבר ב

 של האלה בימים כלומר הנוכחי, הגל לאחר בא וזה ארוך יותר קצת הזמן כאן הזמן. של הנושא

 במצב לא אך צרות, בעקבות אלא נחת בעקבות לא שבא ההוא בתיק שאין מה הנוכחי הגל

ת הנוכחי. ם. להיות רוצים לא אנחנו שונות. מחשבות להיות יכולו טיי קר תב היה קונ מכ  רב של ב

ת וגם שבהשגה ראינו סרן, סו תייח  חדר ולא אחד חדר להרוס בהשגה שהיתה הסרן רב של בה

שרות המגורים. ת. שיכולה אפשרות היא אטימה. להיות יכולה נוספת אפ  לא אנחנו להיו

טריה אנו מציע. לא הרכב הקונקרטי. הפתרון את מציע לא הרכב מציעים. מ מוכרת. ב

ט אני כלים. בידי יש בכלל. שיוותרו מאוד אשמח אני צמל: עו״ד  ולא הצעתי. את אקבל בהחל

נלחם.

שיאה המשנה כבוד טיין: א׳ לנ ש ם עם לבדוק יכולים אתם אולי רובינ ת איזה הגורמי אציו  וורי

ם לא אנו הפעם מקום. שהוא לאיזה לטלפון סמכות, לגב׳ יש אם איתם. ולשוחח סיפור נכנסי  ל

לזה. נכנס פעם כל לא כי הכולל



 שהמדובר לכך לב בשים ראשית, דברים. מס׳ לומר אבקש הסוגיה. את ונבחן נצא מוזס: עו״ד

מינוח. כאן לעשות שיש היא העקרונית העמדה אדם, נרצח בו בפיגוע

מתועב. היה הרצח וכי אדם שנרצח ספק אין :רובינשטיין א׳ לנשיאה המשנה כבוד

 של בעניינו התקבלה הזה המבנה את להרוס הבקשה הצו, של הבקשה מועד לענין מוזס: עו׳׳ד

 ואז ישראל וחגי הרמדאן חודש לאחר עד הבחינה עם להמתין נוספת החלטה היתה אך אשר

אופרטיביים. שיקולים גם פה היו שקרה. מה קרה

הכוונה. על ידעו לא העותרים זילברטל: צ׳ השופט כבוד

ד  שלישית. הערה זו להתייעץ. דקות מס׳ נבקש .30/10 הוא הכוונה שמועד ספק אין מוזס: עו׳

להמתין. ולא ולהתייעץ עכשיו לצאת אבקש לכן האפשרי. בהקדם הצו את לממש כוונה קיימת

הפסקה^ לאחר

 לכל אחרת. או כזו הודעה להודיע הקצר הזמן בפרק יכולים לא כרגע אנחנו גנסין: עו״ד

לכן. קודם ונודיע ייתכן אך ראשון ביום להודיע נוכל המאוחר,

 תנאי על לצו להגיע כדאי לא שהצענו. מה לשמוע כדאי רובינשטיין: א׳ לנשיאה המשנה כבוד

 גב׳ קונקרטי. משהו להציע כדאי סיפור. הזה מהתיק לעשות מעוניינים לא אנו כאלה. ודברים

תודיעו. היום, להודיע יכולים לא אתם אם שמעתם. אתם שמעה. צמל

ראשון. ביום המאוחר לכל האפשרי, בהקדם נודיע אנו :גנסין עו״ד

שממהרים. היחידים שאתם נראה :מזוז מ׳ השופט כבוד

החלטה. ניתנה

גלית :קלדנית


