בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט גבוה לצדק
בג"ץ 466/07
בג"ץ 544/07
בג"ץ 830/07
בג"ץ 5030/07
בפני:

כבוד הנשיאה ד' ביניש
כבוד המשנה לנשיאה א' ריבלין
כבוד השופטת א' פרוקצ'יה
כבוד השופט א' א' לוי
כבוד השופט א' גרוניס
כבוד השופטת מ' נאור
כבוד השופט ס' ג'ובראן

העותרת בבג"ץ :466/07

ח"כ זהבה גלאון-יו"ר סיעת מר"צ-יחד

העותרת בבג"ץ :544/07

האגודה לזכויות האזרח בישראל

העותרים בבג"ץ :830/07

 .1רנין טבילה
 .2חאתם טבילה
 .3אסאלה טבילה
 .4מחמוד סביחאת
 .5דימא טבילה
 .6עולא סביחאת
 .7אחמד סביחאת
 .8מוחמד סביחאת
 .9עדאלה – המרכז המשפטי לזכויות המיעוט
הערבי בישראל

העותר בבג"ץ :5030/07

המוקד להגנת הפרט מיסודה של ד"ר לוטה
זלצברגר
נגד

המשיבים בבג"ץ :466/07

 .1היועץ המשפטי לממשלה
 .2שר הפנים
 .3כנסת ישראל

המשיבים בבג"ץ :544/07

 .1שר הפנים
 .2מפקד כוחות צה"ל ביהודה ושומרון
 .3אלוף פיקוד דרום

המשיבים בבג"ץ :830/07

 .1שר הפנים
 .2היועץ המשפטי לממשלה

המשיבים בבג"ץ :5030/07

 .1שר הפנים
 .2מפקד כוחות הצבא בגדה המערבית
 .3אלוף פיקוד הדרום

2
עתירות למתן צו על תנאי
תאריך הישיבה:

ל' בניסן התשס"ח

בשם העותרת בבג"ץ :466/07

עו"ד דפנה הולץ-לכנר

בשם העותרת בבג"ץ :544/07

עו"ד עודד פלר; עו"ד דן יקיר

)(05.05.08

בשם העותרים בבג"ץ  :830/07עו"ד סאוסן זהר; עו"ד חסן ג'בארין
בשם העותר בבג"ץ :5030/07

עו"ד יותם בן הלל; עו"ד יוסף וולפסון

בשם המשיבים בכל העתירות :עו"ד יוכי גנסין; עו"ד אבי ליכט

החלטה
ניתן בזה צו על תנאי כמבוקש  .המשיבים יגישו תשובתם לעתירות בתוך 60
יום .
ניתנה היום  ,ל ' ניסן  ,תשס " ח ) .( 05.05.08
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המשנה לנ שיאה
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שופט
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צו על תנאי
על יסוד עתירות אלה שהובאו לפני בית -משפט זה  ,מצווה בית המשפט כי
ייצא מלפניו צו על תנאי המכוון אל המשיבים והמורה להם ליתן טעם מדוע לא יצהיר
בית המשפט על בטלותו של חו ק האזרחות והכניסה לישראל ) הוראת שעה (  ,התשס " ג-
. 2003
המשיבים יגישו תשובתם בתוך  60יום מיום המצאת כתב זה  ,לבית המשפט
ולבעלי הדין ישירות .
ניתן היום  ,ל ' ניסן  ,תשס " ח ) .( 05.05.08
שרה ליפשיץ
מזכירה ראשית
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