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המשיגים מטעם ב)&ד»ימ תמגד? ; .

 מקדמית תמבה להגיש המשיבים מתכבדים ,23.11.15 מיום הנדל השופט כני להחלטת;בהתאם .1
כדלקמן. לעתירה, מטעמם:

 לישיבת רישיונם לביטול בהליכים מנקיטה יימנעו המשיבים כי העותרים בבקשת העתירה של עצימה .2
 שלילת בהליכי מנקיטה המדינה תימנע כי העותרים, מבקשים עוד .1-4 המשיבים של בישראל קבע

 בית של הכרעתו לקבלת עד זאת, המזרחית. ירושלים מזרח תושבי ^ ביחס קבע לישיבת רישיון
אגוערפה(. בג״ץ הפנים)להלן: שר נ' ערמה אגו 7803/06 בבג״ץ זה נכבד משפט

 שר של סמכותו תוקפא לפיו .וכוללני כללי ביניים" מעיו"צו יוצא כי מבקשת זו עתירה אומר, חווה
 )להלן 1952חתשי״ב- לישראל המיטה חוק על־פי לו המוקנית מפורשת בסמכות שימוש לעשות הפנים

סה הזק - ערפת. אבו בבג"ץ חנכגד המשפט בית הכרעת שתתקבל עד וזאת לישראל( המי

 ז מצטברות סו< עילות מספר בשל וזאת <,1הס על להדהות העתירה של דינה פי טעו1ו המדינה .3
כוללנית. העתירה והיות מו&דמת העתירה היות מיצויהליכים,
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לענייו תצריפות ת ו1העו* תמצית

 מורח באחר, בצור שלושתם ומתגוררים בישראל קבע לישיבת ברישיון מחזיקים y-1 העותרים .4
4997 שנת יליד 3 והעותר ,1997 שנת יליד 2 העותר ,1996 שגת יליד 1 העותר ן ירושלים

 מזרח מוכבר, בג׳בל ומתגורר בישראל קבע לישיבת ברישיון מחזיק ,1994 שגת יליד ,4 העותר .5
 בחברות חשלום משפט בית על׳יידי 4 העותר חורשע 2013 בשנת כי יצוין מירדן(. )במוצאן ירושלים

 מותנה מאסר לצד מאסר, חודשי 14 עליו שנגזרו תוך טרור(, מניעת לפקודת 3 סעיף טרור)לפי בארגון
.בלאל( 0 ישראל מדינת 42001-09ל13 ת»פ)

 על אכגים 3-1 חעותרים יידו חשגח, ראש ערב ,13,9.15 ביום בעניינם, שהוגש חאישום מכתב כעולה .6
ם רכבי חתי חנציב. לארמון חברון מדרך מוביל ואשר לביתם הסמוך בירושלים, וער אשר ברח׳ י

 נחבלה ברכב שחייתה נוספת נוסעת בנוסף, ז״ל. לבלוביץ אלכסנדר נהרג האבנים, מיידוי כתוצאה
כן, כמו לגיבוס. ונזקקה נשברה השמאלית וידה מצלעותיה, שש גשברו בו באופן השמאלי זה חח בבית
 הפלילי ההליך במסגרת חליכיט תום עד במעצר מוחזקים 1-3 העותרים חולפים. רכב צלי מספר נפגעו

בעניינם. המתנהל

 עליאן)חרוג( בהאא עם יחד 4 העותר ביצע 13.10.15 ביום בעניינו, שהוגש האישום כעולה׳מכתב .7
באוטובוס, הרצחני מהפיגוע כתוצאה הנציב. בארמון 78 מס׳ אוטובוס בקו. סכין ודקירות ירי פיגוע
 תום עד במעצר מוחזק 4 העותר נוספים: בינוני עד קשה באורח ונפצעו ישראל אזרהי שלושה נרצחו

בעניינו. המתנהל הפלילי ההליך במסגרת ההליכים
ן

 לחוק ח)א( סעיף פ> על לפעול כוונה על ״הודעה 3-1 לעותרים הפנים שר שלח 21.10,15 ביום .8
 ישיבת רישיון את לבטל שמ?ל הפנים שר כי צוין ההודעה במסגרת ״.1952חהשי*ב־ לישראל, חכניסה

 וזאת לישראל, הכניסה (לחוק2)$)11 סעיף לפי לו המוקנית לסמכות בהתאם בישראל, שלחם הקבע
.2015 בספטמבר 13 ביום שביצעו הרצחני המעשה לאור

בישראל, התנועה חופש ניצול ״תוך נעשו הם כי 3-1 העותרים ביצעו אשר למעשים ביחס צוין במכתכ
 נשברשותם שברשותך הישראלית הזחות תעודת מנשיאת כתוצאה נלחם-הח״מ[ לך התאפשרה אשר

ישראל״. למדינת אמונים הפרת של מובהק מעשה מהווה זה ״מעשה כי הודגש עוד הח״מך.■-

ט הזכות בזאת לך ״ניתנת כי! צוין במכתב  טיעון בל unto גפני להביא בעניין החלטה אקגל בטי
הס בידך שיש ם טענותיך אשקול זה, מועד לאחר ימיט. 30 תוך וזאת לאמור גי  קבלת בסי

החלטתי״.

 חלפו דנן, המכתבים שליחת במועד עצורים היו שהעותרים מכיוון מרשות,האוכלוסין, הנמסר פי על
 באמצעות ההודעות את קיבלו ,3ו- 1 העוהר אישי. באופן להם הומצאו שההודעות עד ימים מספר
.3.11,15 ביום ההודעה את קיבל 2 והעותר 27.10.15 ביום שב״ס

 כנספחים מצורפים ,3-1 העותרים של הקבע ישיבת רישיון לבטל כוונה על חחודעה .צילום.מכתבי
ע/11ע/ ,9ע/ לעתירה. ב2-
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 ביצע אשד הרצחני המעשה נוכח ,21.10.15 ביום * לעותר נשלחה לגיל, שצוין לוח רומה בנוסח הודעה .9
 ■י שג״ס באמצעות 4 העותר של לידיו הגיע זו הודעה האוכלוסין, מרשות הנמסר פי על .13.1015 ביום
.20.10.15 ביום

נספח במסגרת מצורף *, לעותר קבע לישיבת רישיון לבטל כוונה על חחודעה מכתב צילום

4-1 העותרים את מייצגת אץ* מדוע )אשר 5 העותרת מסעם מכתב ג״ובראן ד״עו שלח ,22.10.15 ביום .10
הפנים. משר שנשלחו המכתבים של העתקי□ לה ישלחו כי ביקשה במסגרתו דנן(, בהליך

' . \
לעתירח. 7ע/ כנספח מצורף 22.10.15 מיום ג״ובראן עו״ד מכתב וצילום

 2 למשיב מכתב נתן, בן סמדר - דין עורכות משרד מטעם פומרנץ, מיכל עו׳יד שלחה 10.11.15 ביום .11
 כך ,1 חעותר של בעניינו בכתב טיעונים להגשת ארכה תמתן כי ביקשה במסגרתו הטגים(, שר !)לחלן

 30 את לספור >ש טמנו כמועד כוונה, על הודעה כוחו לבאת הומצאה לכאורה, בו, במועד שיראו
 בדבר 4 העותר של בעניינו פומתץ עו״ד מטעם דומה מכתב נשלה זח, ביום טיעונים, להגשת הימים
מון לקבל ובקשח ייצוגו על הודעה  של התושבות שלילת בעניין בהליכים לנקוט שבכוונתבם ״ככל ע

מרשי׳'.

 מיום הנוסף המכתב צילום לעתירה. 10ע/ מספח מצורף ג0ג.גג,5 מיום פומרנץ ד׳/עו מכתב צילום
.1מש/ ומסומן מצורף 10.11.15

 ,5-1 עותרים של בעניינם עסק אשך הפנים, לשר נוסף מכתג פוממץ עףד שלחה 16.11.15 ביום .12
 להכרעה עד וזאת בישראל ישיבתם רשיון לשלילת הנוגעים ההליכים יוקפאו כי ביקשה במסגרתו

ערפה. אבו בבג״ץ

לעתירח. 13ע/ כנספח מצורף 16,11.15 מיום פומרנץ ער׳ד מכתב צילום

 ההליכים להשהיית לבקשה ביחס וההגירה, האוכלוסין לרשות המשפטי היועץ השיג ,17,11.15 ביום .13
 העליון המשפט בבית לעשור קרוב כידוע, ועומדת, תלויה זו ״עתירה כי ערפה אבו בבג״ץ לחכרעח עד

 לדרישתך חצדקח בל ואין שם, שגרמו הקבע תושבות לביטול ההמלטה כנגד בימים צווי שניתנו מבלי
זו״.

 למעלח של תוספת - fl.12.15 ליום עך העותרים טיעוני להגשה ארכה ניתנה וה במכתב כן, כמו
.לעותרים שנקצב המקורי מהמועד וחצי משבועיים

ץמכתב צילום ע ו הי  16ע/ כנספח מצורף 17.11.15 מיום וההגירה האוכלוסין לרשות המשפטי .
לעתירה.

 שלילת הליכי להקפאת ברבךבקשה נוספים, מכתבים פומרנץ עו״ד שלחה 1̂19.11.15 נ 7.11 ,15 ביום .14
מטעמם. הטיעונים ללזגשת המועד והארכת העותרים של הקבע ישיבת רישיון

לעתירה. 17ו־ע/ %6ע/ כנספחים מצורפים 19.11.1$ו־ 17.11.15 מימים פומרנץ עו״ד מכתבי צילוס

דנן. העתירה הוגשה 23.11.15 ביום .15



 במסגרתה העותרים׳״ מטעם להבהרה דחופה ״בקשה m נכבד משפט לבית הוגשה 24.11.15 ביום
צורפה אשר חארעי לצו חבקשת של דינה בדבר הבהרה זה, נכבד משפט מבית העותרים גיקשו

לעתירה.

חעותרים, בקשה את הדוחח הנדל( השופט ןכב' הנכבד המשפט בית החלטת ניתנה ,24.11.15 ביום
/ * • :׳•• ״ י ״

כדלקמן:
 נוכח כן, כמו המבוקש. הארעי הצו למתן מקום מוצא איני הלניין,' ״בנסיבות

 דיון לקביעת הבקשח את לקבל אין זה, משפט בית של יומנו על חמוטל העומס
שבכותרת.״ בעתירה *חור •

 פומרנץ לעו״׳ד נוטף מענח מכתב וההגירח חאוכלוטין רשות של המשפטי היועץ שלח 29.11.15 ביום
 לעכב לבקשה לחיעתר מקום שאין כך על וחהגירח האוכלוסין לרשות חמשפטי היועץ חזר במסגרתו

:כי צוץ כן העותרים. של בעניינם ההליכים את

 המועד הדין, משורת לפנים כי להודיעו אבקש פנייתן, ולנוכת העניין, ״בנסיבות
 זו בתגובתם .15.12;1$ת- הינו הפנים, שר להודעות מרשיך תגובת להגשת האתרון
 הפנים לשר לאפשר מנת על שבידם, התייתטות כל להעביר מרשייך רשאים
הח״מ[. הוספה- ]ההדגשה החלטתו׳׳. קבלת בטרם שתועלה טענה כל לשקול

.m/2 ומסומן מצורף 29.11.15 מיום המכתב צילום

 במסגרת פומרנץ. מיכל עו״ד מטעם וההגירה האוכלוסין ברשות נוסף מכתב התקבל 7.12.15 ביום
 בעניינם ההליכים את להקפיא חצודך בדבר מטענותינו לגרוע פומרנץכי״מבלי עו״ד ביקשח זה מכתב

 גם למרשיי תקיימו בכתב טענות לחגיש לאפשרות במקביל כי בדרישה אליך לפנות גרצוני מרשיי, של
בעל־פח". שימוע

.3מש/ ומסומו מצורף 7.12.15 מיום המכתב צילום

1 כדלקמן פומרנץ, לעו״ד וחחגירה האוכלוסין לרשות המשפטי היועץ השיב 9.12.15 ביום

 שעתירה שעה מטעמכם, פניות להגיע ממשיכות מדוע לי ברור לא ו.ראשית,
 על מעידות רק אלו פניות חעליון. המשפט בית בפני מתנהלת הנדון של בעניינם .

 של בעניינם חשר חחלטת התקבלה טרם שכן מוקדמת, בעתירה המדובר כי כך
מרשיך.

 בעל שימוע לקיום החדשה בקשתך כי להודיעו אבקש דברים, של לגופם ,שגית,2
 לך כידוע אשד שיועלו, ככל מטעמכם, בכתב טיעונים קבלת ■לאחר תישקל פה

• ״1.ע12.15ה- הינו להגשתם האתדגן המועד

ש/ומסומן מצורף 9.12.15 מיוס חמכתב אילום «4.

 את לדחות יש לפיח חמשיגיס עמדת להבהרת נפנח לעניין, חרלומטיות העובדות בתמצית משהוצנו
הסף. על חעתירח

i
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המשיבים עמדו*

 ,על-מסף להידחות העתירה של דינה ,4-1 עותרים של הפרטני לעניינם בכלחנוגע פי יטענו חמשיבים .23
 חנכבד חמשפט שבית מקום אין פי ברי מוסדמת". "עתירת חעתירה והיות חליפים אי״מיצוי :של1

אליהם. ביחס הפנים שר של החלטח חתקבלח טרם העותרים, של לעניינם יידרש

 טיעוניהם להגיש האפשרות עומדת 4-1 לעותרים כוחם, ולבאי לעותרים נמסר ואף לעיל שהוצג כפי .24
is ז3ליו עד בישראל שלהם הקבע ישיבת רישיון את לבטל הפגים שר לגעגת ביחס .l2.1s, לאחר רק 

 עם העני סופית החלטה תתקבל לפך(, שנקצב למועד עד יוגשו אכן שהם ייבחנו)ככל אלו שטיעונים
שיפוטית, לביקורת להעמיד העותרים יוכלו אלו, החלטות

»י טיעמיחם מלוא את לתציג הדדד מתוחה תעותדים ני0פ משפד, .25  קיגלפל טרם אשד חפצים, של פ
תאף ובכלל בידם, שיש טיעוו כל להעלות העותרים פאפשרות .1ז פמסגרת בעניעס. סופית החלטה  ז

 שפאפשרותם פמפורש לעותרים הודיע תפנים שר פי נד>>ש. דנו. פעתירה המועלות בטענות את
p 0תליפ> מיצוי פאי■ אפוא ת1לוד העותרים של עתירתם טיעוניהם. את פפניו להציג t t m מול 

המנהלית. הרשות
 שהיא בעתירה שעסמינו תרי הליכים, נאי״מיצוי לו»ת העתירה להיות ישיד ופת&שד זו, אף זו לא

 העתידה דיו העותרים. של בעניינם מנהלית החלטת התמפלה שטרם משעה מופדמתלחלוטיו.
,שיפוטית לפיקוןת העומדת החלטה פהעדר »מו&דמת פהיותח עלחסו* להידחות

שגים מסמכי העפות מסוף 9403/05 נאורבבג׳'ץ השופטת כבי של דינה פסק למשל ראו ז1ז לעניין  מת
:כדלקמן (,2005) 540 (4)2005 תק־על האוצר, שי »'פע'׳מ

 חרגה העותרת נמהרת. לא אה מוקדמת, היותה מחמת הסף על להידחות העתירה p״
 מיצוי - השיפוטית לביקורת בנוגע הפסוקה בחלכה שהותוו הפסיסיים. הכללים מאחד .

 בנסיבות לצדק. הגבוה חמשפט לפית לפנייה עובר המוסמכת הרשות בפגי ההליכים
 תגיש בטרם המשיבים תשובת לקגלת עד ספיר זמן פרק להמתין העותרת על היה העניין,

 )לא לממשלת המשפטי היועץ נ׳ ״גצמך עמותת 4065;$/ בג״ץ )השוו את,עתירתה
 לא העוחרת פורטם((, הפגים)לא שר נ' ואח' פריד סובהי)חוסין( 2127/98 ץ בני׳ פורסם(;
״ למצותםי התיימרה רק אלא הליכים מיצתה

 תק- תטוהר, פתי שיחת נציג *' דן 40/??08 בבג״ץ גרוניס אז( השופט)כתוארו שלכב׳ דפריו דאו כן
:כדלקמן ,6 פסקת (,2008) 2107 (3)2008 על

 שוזרשות לפגי זה משפט לבית מוגשת אשר עתירה כי היא פסוקה *הלכה
ת מוקדמת עתיות חיגח חעגיין לגוף סופית החלטה קיפלה המוסמכת  המשפט שמ

פורסם, )טרם הביטחון שר ,נ מנור 3209/03 בג״ץ למשל, )דאו לח יידרש לא
 הכנסת ועדת ,נ שלטונית להגינות התנועה 2467/07 גגג״ץ ועוד, זאת ((,3.4.03
 קיפלה שהרשות לפני שהוגשה עתידה לפיו ״הכלל כי נקבע (18,3,07 פורסם, )טרם

 גס תל מוקדמת, היותה מהמת הסף על להידחות דינה עניין של לגופו ו»תלטה
 את לקבל האם החליטה טרם הרשות אך המלצה לדשות כגר נמסרה בהם למקרים
 מכאן לענייננו. יפים אלה דברים א*.(. - במקור )ההדגשה ,,לדחותה או ההמלצה
מוקרמת״ העתירה של היותה בגלל הסף על להידחות העתידה דין כי המסקנה

 היועץ ג׳ ואת׳ ע.ד. חדתי פהינוך חסופלנות לחיזוק התנועה השוו י״פ 10143/09 בג״ץ !והשוו ראו כן־
באר״ש(. פורסם 19.1.10)לממשלת ית^שפטי
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 הליכים מיצו לא כלל והעותרים דים,1העוו של עם העני הפנים שר של החלטה ניתנה שטרם בכך די .26
 יעלו שהעומרים היא חמלך •ודרך כאמור הסף, על העתירה לדחיית להביא כדי הפנים־ שר מול מדרש

הפנים. שר בפני טענותיהם את

שדהצדרש, מו למעלה .27  לעתירה 13 בסעיף ידם על הובהר שאף שכפי העותרים, של חכלליות לטעמת א
 לנסיבות מתייחסת אימה כו■ש וגוללנית כללית בהיותה על-הסח להידהות העתידה דיו דנן,

 כלפי וכוללני, גורף באופן למנוע המבקש כללי, הצהרתי סעד לקבל מבקשת אלא קונקרטיות
ש באופן הפנים לשר המסורח מנהלית בסמכות שימוש מסוימת, בלתי אוכלוסייה  בחקיקה מפוי

שלהכנסת, ראשית

 אשר צו־מוחלש מלפניו יוציא m נכבד משפם בית כי למעשה, הלכה העותרים, דורשים בעתירתם,
 רשיון לבטל דין, פי על מפורש באופן לו חמסורה חפנים, שר של ויכולתו כוחו סמכותו, את יקפיא

 המבוקש חסעד אשר ביניים״ ״צו בעתירת המדובר זח, במובן ירושלים. מורח לתושבי קבע לישיבת
ה לחוק (2)א{)11 סעיף הוראות ליישום ביחס .וכוללני כללי בעיים צו יוצא כי חוא בוז, ס מי  ה

 זה נכבד משפם בית של הכרעתו שתתקבל עד זאת, .אצשים של מסוימת בלתי סבוצה על לישראל,
ערפה, אבו בגג"ץ

 בסעיף הפנים לשר המוקנית מסמכות וליטול לנסות מבקשת דנן העתירה כי יטענו, המשיבים .28
 כי נציין, זח בחקשר לה. העומדת והחוקתיות החוקיות חזקת את לישראל הכנלסח לחוק (2)א{)1ג

 ומנומקת מפורטת תשובה הגישח המדינה אולם, תנאי, צו־על ניתן עיפת אגו ג*"ץ במסגרת אמנם
 קבע לישיבת רישיון לבטל לישראל הכניסה חוק מכה סמכות נתונה חפנים לשר למיטתה מדוע

גדבר. הכריע טרם הנכבד המשפט ובית ירושלים, ^זרח לתושב

 ביקשו יהגם, את משליכים העותרים עליו עלפה, אגו גגג״ץ ההליך שבמסגרת אלא זו, אף זו לא .29
 ראה לא הגכבד המשפט ובית בעניינם, ביניים צווי למתן בקשה פעמים מספר - דשם העותרים
 כהקשר .20.6.10 ממס בהחלטה והן 3.11,08 מיום בהחלטה חן ־ דשם העותרים לבקשות להיענות

 של השנייה בקשתם את לדחות ביציש. הנשיאה)דאז( ,כב של חתלטתה לנימוקי המשיבים יפנו זה,
!כדלקמן געגיינם, ביניים צו למתן ערפת אגו גנ*"ץ העותרים

אלה, כנסיבות העימרי. תסעד בב&שת מתותת פי על כתנת ב*ניימ לצו "הבקשה
."הפיר בלתי בצעד מדובר שאיו הטעם מן ואף m מטעם ביניים צו לית! רואה איגל

ת 1להקפיא׳ לא ועומדת״ תלויה ערפת אגו גגג״א העתירה שבהן שנים מתשע למעלה משך כלומר, .30  גי
 של הקבע ישיבת רשיון את לבטל 200$ בשנת שהתקבלת חפצים שר החלטת את הנכבד המשפט

 אגו בעניין ההחלטה כי נציין, עוד בסמכותו. שימוש לעשות הפנים משר מנע ולא דשם, העותרים
ערפת, אגו בג*״ץ העתירה חוגשוו מאז נוספים פנים שרי ארבעה ידי על ונבחנה שכח ערפה

 עת״ם - העותרים הפנו אליה אחרת שבעתירח העובדח נוכח אף שאת, ביתר נכונים ׳אלח דברים .31
 לבטל הפנים שר של החלטתו נגד המכווצת עתירה קאטם(, עת״ט תפנים)להלן! שד ׳3 ,קאסט303/06

 מזרח תושבי חם ״סילוואן״)אף חוליית דשם)חברי העותרים של בישראל חקבע ישיבת רישיון את
 רבים ונפצעו ישראלים עשרות נהרגו בהם קטלניים פיגועים של ארוכח שורת שביצעה ירושלים(
לישראל הכניסה לחוק (21)א( 11 בסעיף שימוש לעשות הפנים שר של סמכותו הוקפאה לא - מסמים(
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 כל דשם. העותרים של בעניינם שהתקבלה ההחלטה הוקפאה ולא קבע לישימת רישיון ביטול לשם
 עד בירושלים, מנהליים לעניינים המשפט בית ידי על ־ עצמה בעתירה הדיון הוא שס, שהוקפא
 ההליך של אה6בה? אך ׳אפוא חטדובר ערפה. אבו גבג׳׳ץ וח נכבד משפט בית של להכרעתו

לתוקף, מלחיכגס דאז, הפגים שר החלטות את משחים אשר ביניים צווי שניתנו מבלי וזאת .וט»0_ש»3
המנהלית. ^םמכותו שימוש לעשות יכול אינו הפגים ששר שנקבע ומבלי

כמפורט, שיפוטי, חל>ך הקפאת דין אין קאססי- מעת״ס בשונה כי סבורים, המשיבים זח, במובן
ת להכרעת )בהמתנה לעיל.  הקפאת על המורה שיפוטית החלטה בדין בסוגיה( הנכבד חמשפט גי

העותרים. ידי על המבוקש הסעד שהוא המנהלית, בסמכות חשימוש

 י סעד ניתן לא - קאסם מ עת״ במסגרת והן עופו* אבו בג״ץ במסגרת שחן הוא לעיל האמור מן העולה * 32
 ניתנו לא וכן דין, פי על הפנים לשר המנויה בסמכות שימוש מלעשות להימנע ־ דנן בעתירה כמבוקש

עותרים. אותם לגבי ההחלטה m המקפיאים ביניים צווי

 ועדת להחלטת ביחס 5 העותרת לטענות להתייחס מקום ראו לא המשיבים מ יצוץ, הדברים, בשולי .33
 שהן מכיוון ,18:10,15 מיום הממשלה מזכיר והודעת 14.10,15 מיום לאומי בטחון לעמיני השרים

 לחוק (2]א(}11 סעיף )לפי בישראל קבע לישיבת ולשיוך לבטל חפנים שר של סמכותו על )סמכות
 במכתב בפירוש צוין שאף כפי - זו מסמכות לשגות או להוסיף כדי בהן ואין לישראל( חכניסה

 משעה כי יטעט המשיבים .15.11.15 מיום הממשלה ראש משח־ של המשפטית היועצת של התשובה
 בסמכות השימוש בדבר העותרים לטענות ביחס להידחות העתירה דין מדוע מפרטת שתגובונם
 אלו טעצות על בהורה רנותא כל אין בישראל, קבע לישיבת רישיון לבטל הפנים לשר הנחתת חחוקיוג,

האמורות. הממשלה לחחלטות ביחס אף

:לעתירה. 14ע/ מספח מצורף ,15.31.15 מיום הממשלה ראש למשרד חמשפטית היועצת מכתב צילום

 בהוצאות, העותרים חיוב תוך הסף, על להידחות העתירה דין כי יטענו המשיבים לעיל, ה^מור נוכח .34
ושכ״טעו״ד.

 תשע״ו כסלו כ״ח היום,
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