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 ואחיצבאת

 ואח' ג'ובראן עביר או בלוס עידו עוה"ד ב"כע"י

 ירושלים 4, עוביידה אבורח'

 6276317 פקס' ; 6283555טל'

 עותריםה

 ד גנ

 המערבית בגיה הצבא כוחות מפקד2.

 האורחי במינהל האובלוטין מרשם על הממתה ,2.

 מדינת,ישראל3.

 המדינה, פרקליטותע"י
 ירושלים המשפטיםמשנוד

 11 י ב %1י ומה 02-6467011 פקסי; 02-6465590; ;טל'

 ים תמשי מטעם מקדמיתתגשה

 המועז להארכות ובהתאם 13,3.08, גויתה דנציגר וזיופנו כבי להחלנינבהתאם1=

 לעתירה. מקדמית תעבה להתש המשעיםמתכבדים עניתו"

 וליתן לבוא למשיבים יררה כי הנכבד, DDWnn מבית העותרים בבקשת העתירה שלענ=נה2.

 האוכלסץ מרשם בהעתק 1-4 השתרים של הרשומה כתובתט את יתקף לא מדועטעם

 רמאללה, כתושבי אותם וירשום ישראל, שבידיהפלסטיני

 בי ומבקשים = "כלליים" ראשים - לעתירה נוטפים "ראשים" מוסיפיםהעותרים

 בקשת על-פי ישראל שבידי הפלסטיני האוכלוסין מרשם העתק את יתקנוהמשיביס

 הפלסטינית.הרשות

 אי4 עקב על4הפף להידחות העתירה דין העותרים של הפיטני בעניינם כי יטענוהמשיביט .3

 הליבית.מיצה

 אליהנ( להידרכו צורך אין המשיבים שלדעת הרי העתירה, של "הכלליים" לראשינובאשר

 שמוצו מבלי שהוגשה מוקדמת" "עונירה היא שהעתירה העובדה בשל הן זה,בשלב

 הדברים, פכי על זו, שעתירה העובדה בשל והן להגשתה, עובר ההסויות בפניההליכים

 שהבקשות עוד מה בה, המובאות "הכלליות" בבקשות הכרעה כלל מצריכהאינה

 הנכבד המשפט בית בפגי עומדות עצמם, העותרים מציינים שאף כפי"הכלליוונ",

 5. העותר שהגיש נוספות עתירות שלבמסגרתן
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 לעניין הצרינות חושדותעיקרי

 של בעניינה העתירה להגשת מקום כל היה לא מלכתחילה כי נעיר, הדברים בראשיתכבר4.

 איו"ש. כתושבת רשומון היא כי נמסר לאיו"ש המשפטי היועץ מלשכת שכן 1,העורנרת

 לשכת אשיי שערכו בדיקה עוה. רצועת כתושבי רשומים ו-4, 7 10, בני 2-4,העותרים

 שיצאו לכך עדות ואין באיו"ש נולדו 2-4 העוונריס כי העלתה, לאיו"ש המשפטיהיועך

 שמענה וככיוון עוה רצועת כתושבי נרשמו הם גי להניח יש משכך, פעם. אימהאזור

 ברצועה. הוא צבאת, ראידה הגב' אמם, שלהרשום

 של הרשום מענם בי בבקשה למשיבים העותרים פנו ומנספחיה מהעתירה שעולהכפי

 לתיקון בבקשרו אמנסלמז'ובר אס כי הייתה המשיבים תשובת לאיו"ש. ישתהחעותריס

 הצד על הדבר הוא שכד הקונקרטיים המקרה  פרטי לאור  ונראה, - גמרשסטעות

 לעתירה(  ע/9נ ע/6ג, )נטפח-ס טעות לתיקון בבקשה למשיבים לפנותהפלסטיני

 ע/ג2- )נטפחיט הפלסטינית מהרשוונ "הודעה" למשיבים העבירו העותרים לכך,בהמשך

 הובהב לעתירה( ע/25 )געפח 22.1.08 מיום המשיבים של במכתבם לעתירה(.ע/24

 נןכומקת, בקשה לוזעביר הרשות על שכן מספקים, במסמכים מדובר אין כילעותרים

 הדורשת בטעות מדובר מדוע ומסבירה מוטעה היה מלכתחילה הרישום כיהמציינת

תיקון,

 שבפנינו. העתירהמכאן7.

 המשיביםעמדת

 הליכים. אי-מיצוי עשב על"הטף להידחות העתירה דין כי יטשובמשיבים8.

 לשינוי מנומקת כקשה למשיבים שיעביר על-מנת הפלסטיני שד לפנוה הונחוהעותרים

 זאת עשו לא עוד כל תיקונה_ ויתבקש במוישס הטעות ונוסבך במסגרתההרישוט

 שאיננה "הודעה" רק )אלא לעיל כאמור בקשה למשיבים הועברה לא עוד וכלהעותרים,

 על-הסף, להידחות ודינה הליכים באי-מיצוי חעתירה לוקה מספקה( ואיננהמנומקת

 שוב להעלות זו עונירה במסגרת מגסים בעתירתם, מציינים עצמם שהם כפיהעותרים,9.

 האוכלוסין מרשם בהעתק המען" "שינוי של הכללית הסוגיה את תנכבד המשפט ביתבפני
 מספר של במסגרתן הנכבו" המשפט בית בפני העוממת סוגיה - המשיבים שבידיבאיו"ש

 5, העותר מטעם שהוגשועתירות



 הנתונים על"פי כד - הנואה נכל וייחודי שתה שגפנינו העותרים של שענייגסאלא

 לאיו"ש המשפטי, היועץ מלשכונ ודוק; המשיבים. שבידי להנונוגיס בעתירההמועלים

 עקב מען  "שינוי  לגדר ובנס  איננו וו  בעתירה  העותרים של עניינם הדברים פני על כינמסר,

 על-ידי לעת מעוג תמועלה עניין - וכו"' חיים מרכז לשנות בקשה או חיים מבכושינוי

 : למשל )ר' אחרות עתירית של במסגרתן הנכבד המשפט בית בפני כיום אף ונמצא 5העותר

 וכיו"ב(, 07/?359 בג"ץ , )שהסתיים( 2680/07בג"ץ

 כתוצאה הרשום המען לשינוי בבקשה הכראה ככל הוא כאמור, העותרים, שלעניינם

 ההיים. מרכז משינוי כתוצאה ולא האוכלוסין, במושםמטעות

 תתקבל ואם ברישוט, בטעות מדובר אכן אם כי נמסר, ליאיו"ש המשפטי היועץמלשכת10.

 ישקלו הטעית, את המסכירה חפלסטיגית מהרשוונ מנומקת בקשנו המשיביםאצל

 ההליכים, את העוונרים מיצו ובטרם זה, בשלב משכך, לבקשה. היעתרות בחיההמשיבים

 לעסוק יורך כל אין וזפלססיני, מהצד מנומקת בקשה למשיבים הועברה בטרםקרי,

 מען". "שינוי של העקרונית בסוגיה זו עהירה שלבמסגרתה

 על-הסף. להידחות העתירה דין כי יטענו המשיביס אלה,בנסיבות11.

ו., תשספו באייר י"גהיום,

 י' במאי182008
 ן

 המיינה לפרקליט ראותיעוזר


