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הגגדינה מטעם דגגובה
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 3.11.14 ומיום 30.11.14 מיום ברק־׳ארז(ר>\ לשופטת הנכבד)כב׳ המשפט בית להחלטות בהתאם

I :כדלקמן מטעמה, תגובה להגיש המדינה מתכבדת
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 אחד של ואלמנתו 2-4 העותרים של אמם ]1 דרישתוףעותרת עניינה - שבכותרת העתירה

בישראל. שלה השהייה היתר את לבטל נוף, הר בשכונת הכנסת בבית הפיגוע ממבצעי

 ומנספחיה, העתירה ,מן שעולה כפי

על מת״ק( )בהיתר בישראל שהתה

 11 העותרת

הליך רקע

 והיא באזור האוכלוסין במרשם שומה‘

רשום שהיה בעלה עם משפחות איחוד

ה״הליך הופסק הבעל של מותו ;לאור :הישראלי. האוכלוסין במרשם קבע כתושב
j! ן

לפי המלצה קבלת לצורך הפנים לשר המייעצת הוועדה בפני הובא והעניין המדורג״;
!: ■ i

.2013התשס״ג־ שעה(, לישראל)הודאת והכניסה האזרחות לחוק 1א3 סעיף



הטיעון. זכות בנושא העותרים ממקדים צו-על-תנאי למתן דנן1עתירתם את

 סבורה טענותיה, כלל על המדינה שמירת ותוד דברים של לגופם זה בשלב להיכנס מבלי

כל כי המדינה  כי סבורים הם אשר בעתירה, לאמור מ^בר נוספות טענות לעותרים שיש ̂נ

פרק תוך זאת, בכתב. טענותיהם להעביר רשאים שהם הרי הפנים, שר שיהיו!בפני חשוב
ן

הנכבד. המשפט בית של לקביעתו בהתאם אחר, זמן פרק כל או ימים, שבוע של זמן

תוכל והמדינה העותרים טענות ייבחנו שיוגשיו, ככלכאמור, בכתב טענות קבלת בעקבות

בעתירה. העולים העניינים במכלול מטעמה מעדכנת הודעה למסור

הפנים לשר להעביר בכך, מעוניינים שהם ן ככל לעותרים, לאפשר אפוא, מוצע, זה בשלב

להורות מוצע עוד ימים. שבוע של זמן פרק תוךוזאת, בכתב; טענותיהם מלוא את

מכן. לאחר ימים שבועיים תוך מטעמה עדכון להגיש למדינה
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