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 גילד- דבי ו/או אברהס-ויס, שרון ו/או פינצ׳וק אבנר ו/או יקיר דן ו/או שאער רעות ו/או פלר עודד עו״ד ע״י

 פלי רוני ו/או סוצ׳יו ו/או חסין טל ו/או בנדל משכית ו/או דכוור ג׳ובראן עביר ו/או ניקולא גדיר ו/או חיו,

 בישראל האזרח לזכויות מהאגודה

6515417 אביב תל 75 בנימין נחלת רח׳
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03-5608165 פקס: ; 052-2547163 נייד: טל' ; 03-5608185טל':

 אבו - סאלח אבו מאיסא עו״ד ו/או מאיר תהילה ו/או שנהר דניאל ו/או אחסתריבה בנימין ב״כ ע״י וכן

 קורמן מיילס אהרון ו/או דקה נדיה ו/או עכר

זלצברגר לורה ד״ר של מיסודה הפרט להגנת מהמוקד

 97200 ירושלים 44 עוביידה אבו רחוב

 02-6276317 פקס': ; 02-6283555 טל':

b. agsteribbe@hamoked.0ז5.11 דוא״ל:

 שכטר הגר ו/או בלנק תמיר ו/או לוסטיגמן עדי ב״כ ע״י וכן

עודה חאג' איה ו/או

ישראל - אדם לזכויות רופאים עמותת מטעם

 ; 052-2907807 נייד: טל' ; 02-6222808 טל':

03-5214947 : פקס'

ם י ר ת ו ע ה ad1@1b-1aw.net דוא״ל:

- ד ג נ -

הפנים שרת .1

וההגירה האוכלוסין רשות מנכ״ל .2

 אזרחי - ירושלים מחוז פרקליטות ע״י
 9149301 ירושלים ,7 מח״ל מרח'
49333 ת״ד
02-6468053 פקס': ,073-3920000 טל':

ם י ב י ש מ ה ez-ier@iustice.gov.il דוא״ל:

עדכון הודעה
 מטעמם עדכון הודעת להגיש המשיבים מתכבדים ,30.01.22 מיום הנכבד המשפט בית להחלטת בהתאם

כדלקמן.

 לטיפול זמני ״נוהל - הראשון הנוהל נהלים: שני וההגירה האוכלוסין רשות באתר פורסמו 1.2.22 ביום .1

 הנוהל )להלן: 5.14.001 מס' נוהל ישראלי״ קבע לתושב או לאזרח הנשוי אזור תושב זוג לבן מעמד במתן

 הליך השלמת עד או 24ה- הכנסת של תשפ״ב החורף מושב לסוף ועד 1.2.22 מיום החל שתוקפו הזמני(,

 הבינמשרדית הוועדה של עבודתה הסדרת ״נוהל השני- הנוהל מבניהם; המוקדם לפי החקיקה,

 שמספרו מיוחדים״, הומניטאריים מטעמים אזור לתושבי בישראל מעמד ומתן לקביעה המייעצת

ההומניטארי(. הנוהל )להלן: 1.14.001

 לשיח בהמשך וזאת נוספים, ממוקדים עדכונים ויוכנסו ייתכן ההומניטארי הנוהל בעניין כי יצויין .2

המשפטים. במשרד וחקיקה יעוץ מחלקת לבין וההגירה האוכלוסין רשות בין בנושא מתקיים שעודנו

1 ומסומן מצורף הזמני הנוהל העתק -

2 ומסומן מצורף ההומניטרי הנוהל העתק -
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 הודעת ואח׳ הפנים שרת נ׳ ואח׳ ח׳טיב לאנא 7917/21 בבר״מ המשיבים הגישו 1.2.22 ביום כי יוטעם .3

 נתמכה המשיבים הודעת .26.1.22 מיום פוגלמן השופט כב׳ להחלטת בהתאם וזאת מטעמם, עדכון

בתצהיר.

3 ומסומן זו להודעה מצורף 1.2.22 מיום העליון המשפט לבית המשיבים מהודעת העתק -

ולפיה: 7917/21 בבר״מ משפט בית ביזיון פקודת לפי בבקשה החלטה ניתנה 2.2.22 ביום .4

המדינה(, של המקדמיות הדיוניות לטענות נדרשים שאנו )ומבלי העדכון ובהודעת בתגובה בבקשה, עיון "לאחר

 ידי על שננקטו הצעדים בהינתן הנוכחית הזמן בנקודת משפט בית בזיון פקודת לפי לבקשה עילה מצאנו לא

להם". שמורות החדשים לנהלים באשר הצדדים טענות כי לציין למותר המשיבים.

4 ומסומן מצורף 7917/21 בבר״מ 2.2.22 מיום החלטה העתק -

 העתירה כי השתנתה, העתירה שביסוד והמשפטית העובדתית התשתית כי בהינתן סבורים, המשיבים .5

עצמה. את מיצתה הנוכחית במתכונתה

)אז׳( ירושלים מחוז פרקליטות)אז׳( ירושלים מחוז פרקליטות
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