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העותרים מטעם הודעה

 המשפט לבית להודיע העותרים מתכבדים ,25.10.2017 מיום עמית השופט כבוד להחלטת בהתאם

 שניתנה הפנים שר החלטת את מיידי באופו לבטל ומבקשים העתירה, על עומדים הם כי הנכבד

דלקמן. מהטעמים זאת .4-1 העותרים של קבע לישיבת הרישיונות לשלילת סמכות בחוסר

 4- העותרים של מעמדם את לשלול ,21.10.2016 מיום ,2 המשיב בהחלטת עוסקת העתירה .1

 סעיף על בהסתמך זאת אימונים. להפרת בטענה המזרחית מירושלים קבע תושבי 1

.1952התשי״ב- לישראל, הכניסה לחוק (2)א()11

 אבו 7803/06 בבג״ץ להכרעה עד בעתירה הדיון את להתלות החליט הנכבד המשפט בית .2

הלןהפנים שר נ׳ ערפה ערפה(. אבו בג״ץ או ערפה אבו עניין )ל

 איו הפנים לשר כי רוב בדעת קבע אשר ערפה, אבו בבג״ץ הדין פסק ניתן 13.9.2017 ביום .3

 הפרת של בעילה המסום, ילידי ירושלים. לתושבי סבע לישיבת רישיוו לשלול סמכות

 להשהות חיות השופטת כב׳ להצעת להסכים ההרכב שופטי החליטו זאת, עם יחד .אימונים

 דהתם, בעתירה 21ו- 15 ,8 ,1 העותרים של בעניינם הפנים, שר החלטת ביטול את

 משד לרבות .העותרים של המיוחדות הנסיבות לאור וזאת חודשים ששה של לתקופה

 של בעניינם העדכניות וההתפתחויות סבע. לישיבת הרישיוו שלילת מאז שעבר הרב הזמו

 השהיית .צבאית והו פוליטית הו החמאס בארגון שלהם הפעילות והמשד העותרים

מתאים, ראשוני הסדר לחוקק לנכון, תראה אם לכנסת, לאפשר מנת על באה ההחלטה



 העדכני המידע נוכח לרבות העותרים, של בעניינם חדשה החלטה הפנים שר יקבל שלאורו

.בעניינם

 לפתחנו שהונח הנדון המקרה של הייחודיות הנסיבות בהינתן

 מתן מאז שחלפו העובדה בהינתן וכן מסוגו הראשון שהינו

 במהלכן אשר שנים, עשרה מאחת למעלה העתירה נושא ההחלטה

בתוקפה, התושבות ביטול החלטת עמדה ביניים צו ובהיעדר

 השנים לאורך שהתרחשו העדכניות התפתחויות בהינתן ולבסוף

 זמן לפרק להשהות יש כי ]...[ סבורה אני ההחלטה. קבלת שלאחר

 העמדה מן המתחייבת התוצאה את חודשים שישה של

 בטלות - והיא ההרכב חברי רוב תומכים בה אשר העקרונית

 סמכות בהיעדר 21ו- 15 ,8 ,1 לעותרים ביחס פנים שר החלטת

לנכון, זאת שתראה ככל לכנסת, לאפשר מנת על זאת לתתה.

כאמור, הסדר, של מכוחו מתאים. פרטני ראשוני הסדר לחוקק

 של בעניינם חדשה החלטה לקבל יהיה ניתן שיחוקק, ככל

 לרבות הרלוונטיים הנתונים מכלול את בחשבון המביאה העותרים

 לפסק 4 )פסקה בעניינם. העדכניות וההתפתחויות הזמן חלוף

דינה(.

 למחוק בקשה דכאן, לעתירה שלהם התגובה במסגרת המשיבים, הגישו 23.10.2017 ביום .4

 בששה 4-1 העותרים של בעניינם הפנים שר החלטת ביטול את ולהשהות העתירה, את

דנן. המקרה על אף חולשות ערפה אבו בבג״ץ שניתן הדין פסק שתוצאות בטענה חודשים

 ביטול על להורות הנכבד המשפט מבית ומבקשים העתירה למחיקת מתנגדים העותרים .5

 נפסק שכבר ,4-1 העותרים של הקבע רישיונות לשלילת הפנים שר החלטת של מיידי

סמכות. בחוסר שניתנה

 בעניינם הפנים שר החלטת ביטול את להשהות החליט הנכבד המשפט בית לעיל, כאמור .6

 שהתקיימו הייחודיות הנסיבות בשל ערפה אבו בעניין 21ו- 15 ,8 ,1 העותרים של הפרטני

 לגבי שניתנה ופרטנית ספציפית שהחלטה הצדקה שום שאין מכאן, .הפרטני בעניינם

דנן. בעתירה 4-1 העותרים של המקרה על אף תחלוש ערפה, אבו בעניין העותרים

 החלטת של מיידי ביטול על להורות בזאת מתבקש הנכבד המשפט בית לעיל, האמור לאור .7

 שניתנה נפסק שכבר ,4-1 העותרים של הקבע לישיבת הרישיונות לשלילת הפנים שר

סמכות. בחוסר

ג׳ובראן-דכוור, עביר

 דין עורכת

העותרים ב״כ

2017 בנובמבר, 5 היום

[89542 ]ת.ש.


