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הודעה למראת דיון משעם

תמשיבים

-1

אראת הדיון בעתירה הקבוע ליום 0.08י 5.מתכבדים המשיבים להגיש חוזעח וו מטעמם.

.2

שתנן של עתירות אלו ,כמו גם למסלח מארבעים עתירות נוספות שהתשו לבית משפט
נכבד זה ,בבקשת העותרים כי תתאפשר השתקטתם של השתרים ,נתיני מדיעת ורות,
בשטחי אזוור יהודה ושומרון תאת מכוח נישואיהם לתושבי תאזור.

.3

באמור בהזרעתם מיום  tze.l.oeמבקשים המשובים לחזור ולצטן ,כי במהלך התקופה
שחלפה מאז חגשת העתירות ,חלו

שעויינו במצב הדברים באזור בהיבטים הנוגעים

לעתירות ,וזאת על רקע החלטות מלעניות שחתקבש על-ידי הצד הישראלי בהסגרת מגעיו
המדיניים עם ע"ר הרשות הפלסטינית .במסגרת מגעים אלו ,הוחלט על-ידי הדרג המדיני
הישראלי,

וכמחווה מדינית ליו"ר הרשות ,להקצות כמות מסוימת של אישורים למתן

ושיונות לישיבת קבע באוזר.
מהמשיבים נמסר ,כי עד כה הודיע הדרג המדיני הישראלי על נכוטתו לבחון כמוה כוללת
של י 50,000-בקשות בתושם למתווה שעבש בהסכם

הביניים .עד כה ,התקבלו בצד

ל46-ט rnW~h_32,למתן מעמד באתר מחמת נישואין ,ומתוכן אושרו ער
מ23.000-
למעלה קרוב
הישראלי
כת
8סשש
.4

בעת הגשת ההודעת המערמת בוגואר ,2008

ורועתו

נמיר כי הדמע המדעי תחקר על

לאשר סך של כ-ס,00גג בקשות .מאז הגשת ההודעה המעדכנת  V~slnהדרג המדיגי במספר
שלביס על נכונותו לגחון בקשות טטפות ,ועד כה ההנע על כמות טללת של ג-

aaan

 ~asnכמו אלו נשוא העתירה.
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על-פי תימסר ממהמי הצבא ,נקרב הנמנים ש הרשימות שכבר תועברו נמצאים רוגם
תגדול של העותרים בכארבעים חעתירות שהוגשו.
בכלל זה ,לרשלו בקשות השתרים למתן מעמד של תושגות קבע מחמת נישואין

בפלאיים

העתירות שלפגיע.
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במסגרת העתירות התבקשה תקיפתן של החלטות שאען נמצאות במתחם
הנהוגות

לביקורת

באמות מידה

משפטיות ,כפי

חחהלטות

שצוי שהודשת

הקודמות מטעם

המשיבים ,חמסגרת גה התקבלו חתחלטות מדגישת את הרכיב המדוני

הדופיננטי העומד

גימוד הסמיה נשוא העתירות ,סוגיה המצויה כל כולת מהול לזירה המשפטית.
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מעבר לכך ,נפת קעת הזאת .תל רסע ההתפתחחות המייניות שהתרחשו 4ץ 3הגשת
העתירות ,חרי שחעחארווג דנו ,ההנקפהצ החלטות מדימתו בעלהי אופי מדים ~aan

.1

איט אסטה144ת,
גח9גפ

גשיפ לב aatעויה_1W~D.-

מתאפשרי ,בהאצץגי

למטגיקנ עעסבעח

הבימיפ ,הגשת במשא לסבלת  PaW~nקבץ האאר ,על9-מך פניות

~twis

ץל-ידי הרשות תפלטטימת.
כאמור ,מרבית העתירות ,ובכלל זה ארבע העתורות דנן ,חתייתרז לאחר שבקשותיהם של
העותרים ההגברו > vsיהשראלי ואושרו על יח,
כמובן ,שבפני עוהרים ושבקשותיהם לא הועברו עד כה) כמו גם בפני זרים אחרים השוהים
בתיור ,פתוחה הדרך לפסת אל חרשות הפלסטינית בבקשות מתאימות להסדרת מעמדם,
ואט ייבחנו על ודי הצד הישראלי בהתאם לנסיסת חזמן והמקוט.
שור כל חאמור לעיל,

.8

סמרוס

המשעוס ,כן בטים לב לשינוו במצב העובדתי שחל בשטח,

לנוכח ההחלטות המדיניות שההקבלו ,הן בהיבט הכללי ו %בהיבט הפרטני ,הרי שבעה
חואת ,העתירות דגן איט

אקטואליות טד ,ויש לדחותן,

היום ,ג' בתשרי השסייט
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