
בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט גבוה לצדק

בג"ץ  1777/22

בג"ץ  2300/22

בג"ץ  2377/22

בג"ץ  2407/22

בג"ץ  2448/22

בג"ץ  2485/22

בג"ץ  2741/22

בג"ץ  2826/22

בג"ץ  4567/22

כבוד הנשיאה א' חיות לפני:
כבוד המשנה לנשיאה ע' פוגלמן

כבוד השופט י' עמית

עדאלה – המרכז המשפטי לזכויות המיעוט 
הערבי בישראל ו-6 אח'

העותרים בבג"ץ 1777/22:

משרד עורכי דין נג'יב זאיד ו-521 אח' העותרים בבג"ץ 2300/22:

אגודת סנט איב ו-12 אח' העותרים בבג"ץ 2377/22:

עבדאללה זאיד ו-4 אח' העותרים בבג"ץ 2407/22:

סאברין סויטי ו-4 אח' העותרים בבג"ץ 2448/22:

נוהא רימאוי ו-16 אח' העותרים בבג"ץ 2485/22:

סונדוס אבו טאלב ו-25 אח' העותרים בבג"ץ 2741/22:

מרכז ירושלים לזכויות אדם ו-17 אח' העותרים בבג"ץ 2826/22:

זיקריאת אבו טהא העותרת בבג"ץ 4567/22:

נ  ג  ד

1. שרת הפנים
2. הכנסת

המשיבים בבג"ץ 1777/22, 
2741/22 ו-2826/22:

1. שרת הפנים המשיבים בבג"ץ 2300/22:



2. היועצת המשפטית לממשלה
3.ממשלת ישראל

4. הכנסת 
5. מפקד כוחות צה"ל באזור יו"ש

6. מדינת ישראל

1. הכנסת
המשיבות בבג"ץ 2377/22 ו-

:4567/22
2. רשות האוכלוסין וההגירה

1. ממשלת ישראל המשיבות בבג"ץ 2407/22:
2. שרת הפנים

3. רשות האוכלוסין וההגירה
4. הכנסת

1. ממשלת ישראל המשיבים בבג"ץ 2448/22:
2. שרת הפנים

3. רשות האוכלוסין וההגירה
4. הוועדה המייעצת לשרת הפנים
5. מפקד כוחות צה"ל באזור יו"ש

6. קמ"ט רווחה המנהל האזרחי
7. מת"ק חברון – היתרים

8. הכנסת

1. ממשלת ישראל המשיבים בבג"ץ 2485/22:
2. שרת הפנים

3. רשות האוכלוסין וההגירה
4. מפקד כוחות צה"ל באיזור יו"ש

5. הכנסת 

עתירות למתן צו על תנאי וצו ביניים

(1.12.2022) ז' בכסלו התשפ"ג        תאריך הישיבה:

עו"ד עדי מנסור; עו"ד רביע אגבריה; עו"ד חסן 
ג'בארין

בשם העותרים בבג"ץ 
:1777/22

עו"ד נג'יב זאיד; עו"ד מריה זאיד
בשם העותרים בבג"ץ 

:2300/22

עו"ד נסראת דכוור
בשם העותרים בבג"ץ 

:2377/22

עו"ד עבדאללה זאיד
בשם העותרים בבג"ץ 

2448/22,2407/22 ו-2485/22:
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עו"ד עודד פלר; עו"ד רעות שאער; עו"ד דניאל 
שנהר; עו"ד עדי לוסטיגמן

בשם העותרים בבג"ץ 
:2741/22

עו"ד סאוסן זהר; עו"ד פאטמה טובגי
בשם העותרים בבג"ץ 

:2826/22

עו"ד רונן שקלרש
בשם העותרת בבג"ץ 

:4567/22

עו"ד רן רוזנברג; עו"ד יונתן נד"ב; עו"ד מוריה 
פרימן

בשם משיבי הממשלה:

עו"ד ענת גולדשטיין בשם הכנסת:

החלטה

מבלי לנקוט עמדה ביחס למכלול הסוגיות שעלו בעתירות, נבקש בשלב זה לקבל  .1

את עמדת המשיבים באשר לנכונות לערוך שינויים בסוגיות המפורטות להלן, וזאת 

בהינתן ההערות שנשמעו בדיון:

תיקון הגדרת "תושב האזור" בסעיף 2 לחוק האזרחות והכניסה לישראל (הוראת  א.

שעה), התשפ"ב-2022 (להלן: החוק), לצורך מתן מענה לנסיבות מסוג אלה 

שפורטו בבג"ץ 4567/22.

הכללת בני זוג מאותו מין בהיתר לבני זוג הניתן לפי סעיף 4 לחוק. ב.

הרחבת האפשרות לקבלת רישיון לישיבת ארעי לפי סעיף 5 לחוק גם לנשים מעל  ג.

גיל 40 ולמי ששהה בישראל כדין חמש שנים לפחות. 

המכסה הקבועה בסעיף 7(ז) לחוק. ד.

עמדת המשיבים בסוגיות אלה תוגש בתוך 90 ימים מהיום.

ניתנה היום, י' בכסלו התשפ"ג (4.12.2022).

ש ו פ ט המשנה לנשיאה  ה נ ש י א ה
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