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, נקבע דיון בעתירה ליום 30.8.2022מיום  בהתאם להחלטת בית המשפט הנכבד .1

 .27.10.2022עד ליום  שובתהת, ועל המשיבה להגיש 21.11.2022



 לפזורה –שלא לאפשר שינוי מען מיישובים מוכרים  מדיניות המשיבהעניינה של העתירה,  .2

 (. המדיניות –)להלן  הבדואית

 

לממשלה  תהמשפטי המשנה ליועצתבראשות התקיימה ישיבה בנידון,  6.10.2022ביום  .3

עו"ד  המדינה לעניינים אזרחיים, המשנה לפרקליטד"ר גיל לימון, ו(, מנהלי-)משפט ציבורי

מחלקת ייעוץ וחקיקה במשרד , הפרקליטות ונציגי המשיבהאורית קוטב, ובהשתתפות 

 המשפטים. 

 

לתקנות  6להוראת תקנה  בשים לב מהביישו , בצד הקושיהמדיניות הבמהלך הישיבה נידונ .4

 (.התקנות –)להלן  1974-מרשם האוכלוסין )רישום מען(, תשל"ד

 

מדיניות אל מול הדין העל מנת להתמודד עם הקושי ביישום כי נקבע ישיבה הבסיכום  .5

מתאימה בהתחשב עבודת מטה לאחר שתיערך  ,תיקון של התקנותלבחון יש הקיים, 

נוכח קיומה של ממשלת מעבר בעת הזו, ומועד קרוב  עם זאת,. הנוגעים לעניין אינטרסיםב

לחוק מרשם האוכלוסין,  47ובשים לב לכך שבהתאם לסעיף  לקיומן של בחירות כלליות,

ניתן  , תיקון התקנות טעון אישור של ועדת החוקה, חוק ומשפט של הכנסת,1965-התשכ"ה

 למלאכת התיקון רק לאחר הקמתה של ממשלה חדשה. יהיה להידרש

 

ם הפרטני של החורגות מעניינ של הסוגיה,לאור האמור, ובשים לב להשלכות הרוחב  .6

שנה להשיב לעתירה, עד ליום -העותרים, תבקש המשיבה כי תינתן לה הארכת מועד בת חצי

 .21.11.2022במקביל, תבקש המשיבה כי יבוטל מועד הדיון הקבוע ליום  .27.4.2022

 

    ... כ העותרים, עוה"ד ע' דכוור, מסרה:ב" .7
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