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, מינהלייםבהמלצת בית המשפט ובהסכמה יוחזר התיק לבית המשפט לעניינים  

אשר מצאה , )שגובשה לאחר פסק הדין קמא(על מנת שישוב וייבדק נוכח המדיניות 

ניתן יהיה לשדרג מעמדו של מבקש גם אם מעמדו לא שודרג "ביטויה בגישה לפיה 

וזאת אם אי השדרוג נבע מטעות או מחמת עיכוב בלתי מוצדק , לפני המועד הקובע

מנהל מינהל ' דופש נ 8849/03מ "בעעמתוך מפסק הדין " (אשר נבע מן המשיב

בית המשפט יבדוק אם המקרה דנא נופל בגדרי )). 2.6.08ניתן , לא פורסם(האוכלוסין 

כי מגוריהם מעבר , אנו מסבים תשומת הלב לטענת המערערים. הקריטריונים האמורים

 אלא היתרי 5/ולכן יש קשיים בתנועה לירושלים למי שאין לו מעמד א, לגדר ההפרדה

עוד . בעקבות תאונה,  אינו תקין2כי מצב בריאותו של המערער , ושנית, ק בלבד"מת

-שראשיתה ב, מסבים אנו תשומת הלב לחלוף הזמן ולהיסטוריה של הטיפול בנושא

דבר , 2002-וכן לנסיבות לוח הזמנים ב, )2003-העתירה המינהלית הוגשה ב (1995

ידי המשיבים בעת - על-ם מסמרות  וכמובן איננו קובעי-שמן הסתם יובא בחשבון 

מבקשים אנו מאוד כי בית , ולבסוף. עיצוב עמדתם בבית המשפט לעניינים מינהליים

הערעור מתקבל איפוא . נוכח כל האמור מעלה, המשפט יקבע את הדיון במועד קרוב

 .בהסכמה בהתאם לכך
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