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תיק 59146-03-19
שן ,אברהם רובין
מהמ©מנ:ים שהוגש! עולה ,כי המשיב שוקל
מי؛זמתו אן4ג־؛אסשר،וון؛7؛שלול את מעמדו של
בבית ה מ שפ ט המחוזי בירו שלים
העותר כתושב קבע ,אך החלטה בעניין □٥٦
בשבתו בבית ה מ שפ ט לעניינים מנ הליי ם
התקבלה .בהמשך להחלטת בית המשפט
מי،ם  17/7/19הודיע המשיב כי גם אם יחליט
בעניין שבץ:
על.ש?*י?*ת התושבות הרי שהחלטה ? 1תיכנ 0
א כו כ ף ,ת׳׳ז
.1
העותרים:
לתוקף רק  30׳ ٥١לאחר נתינתה ,נדי /؟תינתן
אבו<؛ף,ת"ז
.2
بأب أ הזד.מגו^$؛ £،9את עניינם לפני
 . 3ה מוקד להגנת הפר ט מ 7يلما م
בית המשפט .במצב דברים זה נראה כ׳
ע״ר מ ס׳ 8016351'/؛؛
ע״י עוה״ד בנימין אחסתריב לעתירה מוקדמת.
מ ח מו קד להגנת הפרט מי סו חעותר،ת؛טוענים؛(^،העתירה איננה מוקדמת
רח׳ אבו עוביידה  ,4ירושלינ ש0ן חם בקשו מהמשיב לתת את החלטתו
טל' 02-6283555 :؛ פ ק ס  7 :ه إل لماا ،טרח נענו ,כך שמדובר לשיטתם
בעתירה כנגד א׳ מתן החלטה .טענה זו איננה
* נ ג ד •
משכנעת כיוון שלא מדובר בהחלטה שעל
המשיב לקבל בנוגע לפנייה של העותרים
המ שיב؛
מדינת י שדאל־ משדד הפני המפצירים בו לעשות שימוש בטמכות כלשהי
ע״י בא פח מפרקליטות מחו ؛ ااثآ س לו\^ל^ ביוזמה של המשיב,
מבית מע״צ ,רח' מח״ל  , 7יו
 581שהמותרים מתנגדים לה ,ואשר שטרם
טל׳ ؛  02-5419555פ ק ס:

הודעה מ ט ע ם המ שיב
בהמ שד ל ה חל ט ת בית ה מ שפ ט הנבבד מיו ם  , 17.7,19מתבבד המ

בהתאם להחלטת בית המ שפט ■זנכבד על המשיב להודי(،
שתינתן החלט ה בדבר ביטול מעמדו של העותר  ,2אזי

עם זאת ,אין לשלול את האפשרות שבשלב
מטו״ם תתגבש חובה של המשיב להודיע
באופן 0ופי האם בכוונתו לקדם את ה מ הלן
של שלילת התושבות או שהמהלך ׳٢٦־
מר،פרק ,אולם לנוכח הודעת המשיב מיום
.!19׳،<1)5,7נו־או^,/לא ירחק היום עד שתינתן
החלטה 0ופית בענייו ,ובמובן  ،٦٢העתירה
מצתר .את «*« .»٦
אשר׳על>(!ן\חעתירהונמחקו*.
م|ل محتامر ج?زا إلء يا,م׳أ مآ ح آد ،آآ רק 0ו.

ימים לאחר מועד נתינתה.
בהמשך לכך ,מתכבד המשיב להודיע כי מבלי לגרוע מכ< טענח העומדת לו ?؛רבות טענות
טף ,הו א א מו מתנגד להצעת בית המ שפט הנכבד ,.לפיה החחל(،יה ומ־כגס أ'.ا־ثآم'؛آأ 0 ^ ٦آ.
ימים לאחר מועד נתינתה ,וז א ת על מנת לאפשר לעותרים לפנות לבית המשפט.
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יעל דו ד טלי טן ,עו׳׳ד
פרקלי טו ת מחוז ירו שלים ,אזרחי

