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 עתירות למתן צו על תנאי וצו ביניים
  

  (24.09.2007)      ח"ב בתשרי התשס"י :תאריך הישיבה
 

 :בשם העותרים בכל העתירות
 
 
 

 :בשם המשיבים בכל העתירות

 ;ד דן יקיר"עו; ד עודד פלר"עו; ד יוסף וולפסון"עו
 ד ידין עילם"עו; ד עדו בלום"עו
 
 
 ד חני אופק"עו; ד איתי רביד"עו

 
 

 החלטה
 

הוחלפו דברים ונשמעו , בדיון שקיימנו שמענו בקצרה את טענות הצדדים 

 60בסופו של דיון ביקשנו מהמדינה להגיש לבית המשפט בתוך . הערות בית המשפט

ימים הודעה משלימה ובה תתייחס לשאלת אפשרות שינוי המדיניות ביחס לקיום מגע 

יננו המדיניות של חזרה ובעני, עם הרשויות הפלשתיניות בנושאי מרשם האוכלוסין

. לטיפול בבקשות למתן תושבות קבע או היתרי שהייה על בסיס נישואין בין בני זוג

 להודעת 15יצויין כי על אפשרות שינוי המדיניות כאמור ניתן ללמוד גם מסעיף 

פה שניתנו לאמור -וגם מהבהרות בעל, 3170/07ץ " בבג18.09.2007המדינה מיום 

אף כי אלה הושמעו בפנינו בזהירות ותוך קביעת סייגים , מדינהכוח ה-בסעיף מפי באת

 .ללא מתן הצהרה מחייבת
 

 21כוח העותרים להגיב עליה בתוך -לאחר קבלת ההודעה המשלימה יוכלו באי 

 .ובהתאם למסמכים שיובאו לפנינו נחליט על המשך הטיפול בעתירות, ימים נוספים

 

 .כוח הצדדים-בפני באי, )24.09.2007(ח "ב בתשרי התשס"י, ניתנה היום 
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