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המשיבי ם

הודעת עדכון מטעם המשיבים
.1

בהתא ם להחלטת בית המשפט הנכבד (כב׳ השופטת ברק-ארז) מיום  ,26.12.21מתכבדים המשיבים
להגיש הודעת עדכון מטעמם ״בנוגע לגיבוש הנהלים וההנחיות ביחס לטיפול בבקשות מהסוג מושא
בקשת רשות הערעור״.

.2

המשיבים יבקשו לעדכן ,כי עבודת ה מ ט ה והשיח ה מ ת קיי ם בין שרת הפנים לבין גורמי הייעוץ
המשפטי במשרד המשפטים ,ובראשם המשנה ליועץ המשפטי לממשלה (ציבורי-מנהלי) ,ד״ר גיל
לימון ,עודם נמשכים .בהקשר זה יצוין ,כי מ אז הוגשה תגובת המשיבים לבקשת רשות הערעור ביום
 ,22.12.21נדרש המשנה ליועץ המשפטי לממשלה (ציבורי-מנהלי) לנושא שעל הפרק במסגרת שלוש
ישיבות שונות ; וזאת בנוסף לישיבות שקדמו למועד הגשת התגובה .בתוך כך ,עלה הצורך בקבלת
התייחסויות משלימות במספר סוגיות ממוקדות ,נקצבו מועדים ברורים לקבלתן ,והכל במטרה
להשלים את גיבוש ההסדרי ם והנהלים הזמניים ,ככל הניתן ,בסמוך לתום השנה דאשתקד .עבודת
המטה לצורך השלמת גיבוש ההסדרי ם והנהלים הזמניים ,צפויה להסתיים עד ליום .16.1.22

.3

יצוין ,כי במסגרת השיח שתואר לעיל לצורך גיבוש ההסדרים הזמניים הנדרשים עד להשלמת
החקיקה ,הודיעה שרת הפנים על כוונתה להביא להשלמת ח קי ק תו של החוק החדש בעניין שבו
עסקינן ,במסגרת שלוש קריאות ,וזאת במהלך החודש הנוכחי (קרי ,בתוך כארבעה שבועות) .לאור
זאת ,המשיבים יבהירו כי הנהלים הזמניים המוזכרים לעיל לא ייכנסו לתוקף ,היה והליך ה ח קי ק ה
יושלם במועד האמור.

.4

בנסיבות אלו ,ובשים לב לתמורות המשמעותיות שפורטו זה עתה ביחס לכוונת שרת הפנים להשלים
את הליך ה ח קי ק ה כבר במהלך חודש זה ,המשיבים יבקשו כי יתאפשר בידם להגיש לבית המשפט
הנכבד הודעות עדכון עתיות ,מדי עשרה ימים ,במסגרתן יוכלו לעדכן על אודות ה תקד מו ת הליכי
החקיקה.

.5

לעמדת המשיבים ,בנקודת הזמן הנוכחית ,יש במתווה הדיוני המוצע כדי לאזן נאמנה בין כלל
האינטרסים והזכויות הצריכים לעניין ,כפי שאלו פורטו בהרחבה במסגרת התגובה לבקשת רשות
הערעור ,ובכלל זאת ראו האמור בסעיף  28לתגובה.

עוד יטענו המשיבים ,כי טעמים מעשיים והרצון לקדם ודאות משפטית ביחס לדין החל בעניינן של
בקשות כגון זו שלפנינו ,תומכים אף הם בהיעתרות למתווה הדיוני המוצע ובמתן אפשרות למדינה
לעדכן במהלך החודש ,כל עשרה ימים ,בדבר התקד מות הליכי החקיקה.
העובדות המפורטות בסעיף  3להודעת העדכון נתמכות בתצהירו של מר אלון דביר ,ראש מ טה שרת
הפנים.

היום ,א׳ בשבט ,התשפ״ב
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