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 ד יוכי גנסין "עו :בשם המשיבים 
 בנסקי-ד ליאורה וייס"עו

  

ן-פסק  די

 
עניינן הפרטני של ארבעת העתירות העוסקות בסוגיית איחוד משפחות  

. במסגרת הסדר מדיני שגובש בנושא העתירות בעת האחרונהבא על פתרונו , בשטחים

דין , אי לכך. ככל שהיבטן הפרטני נוגע בדבר, הדיון בעתירות אלה התייתר, לאור זאת

 .העתירות להימחק
 

נרשמת בזה הודעת באי כח העותרים על כוונתם לשקול הגשת עתירה עקרונית  

גם בהינתן , שפחות בשטחיםאשר תעמיד למבחן את השיטה הנוהגת לגבי איחוד מ

 .ואף שבקשות רבות לאיחוד משפחות נענות במסגרתו, ההסדר המדיני הנזכר

 

רשם בית המשפט העליון ' כן הודיעו באי כח העותרים על כוונתם לפנות לכב 

 .בבקשה לחייב את המדינה בהוצאות משפט ביחס לעתירות הנדונות

 

 .העקרוניים של  הסוגיה הנדונההצדדים שומרים על מלוא טענותיהם בהיבטים  

 

 .אפוא, העתירות שלפנינו נמחקות 
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