בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט גבוה לצדק
בג"ץ 641724/
בר"ם 441/24/
עע"ם 4/1624/
לפני:

כבוד הנשיא א' גרוניס
כבוד המשנָה לנשיא מ' נאור
כבוד השופטת ע' ארבל

העותרים בבג"ץ :7146/12

 .1נג'ט סרג' אדם
 .2זמזם בושרה אחמד
 .3אברהם מסגנה
 .4גברמרים מהרי
 .5אמסלט נגוסה טקלו
 .6א.ס.ף  -ארגון סיוע לפליטים ומבקשי מקלט
בישראל
 .7מוקד לסיוע עובדים
 .8האגודה לזכויות האזרח בישראל
 .9קו לעובד
 .10המרכז לקידום פליטים אפריקאיים

המבקשות בבר"ם :1192/13

 .1פלונית
 .2פלונית

המערערים בעע"ם :1247/13

 .1טעמי (טאבי) טהנגס
 .2פלונית
 .3פלוני

המבקשת להצטרף במעמד
"ידידת בית המשפט"
בבג"ץ 7146/12:

נציבות האו"ם לפליטים
נגד

המשיבים בבג"ץ :7146/12

 .1הכנסת
 .2שר הפנים
 .3שר הביטחון
 .4היועץ המשפטי לממשלה

המשיבים בבר"ם :1192/13

 .1משרד הפנים
 .2פלונית
 .3פלוני
 .4פלוני

2

 .5פלוני
 .6פלונית
המשיב בעע"ם 1247/13:

משרד הפנים
בג"ץ  :7146/12עתירה למתן צו על תנאי
בר"ם  :1192/13בקשת רשות ערעור על פסק-דינו של בית
המשפט המחוזי בבאר-שבע מיום  17.01.2013בעת"מ
 ,21001-10-12בעת"מ  ,21060-10-12בעת"מ ,21097-10-12
בעת"מ  42469-10-12ובעת"מ  42465-10-12שניתן על ידי
כבוד הנשיא י' אלון
עע"ם  :1247/13ערעור על פסק-דינו של בית המשפט
המחוזי בבאר-שבע מיום  17.01.2013בעת"מ 21001-10-12
ובעת"מ  21097-10-12שניתן על ידי כבוד הנשיא י' אלון

תאריך הישיבה:

א' בניסן התשע"ג

בשם העותרים
בבג"ץ :7146/12

עו"ד יונתן ברמן; עו"ד ענת בן דור;
עו"ד עודד פלר; עו"ד אסף וייצן

בשם המבקשות
בבר"ם :1192/13

עו"ד יונתן ברמן; עו"ד עומר שץ; עו"ד יפתח כהן

בשם המערערים בעע"ם
 1247/13והמשיבים 6-2
בבר"ם :1192/13

עו"ד תומר ורשה; עו"ד אורית רונן;
עו"ד יעל רוטשילד

בשם המשיבה 1
בבג"ץ :7146/12

עו"ד ד"ר גור בליי

בם המשיבים 4-2
בבג"ץ ,7146/12
המשיב  1בבר"ם 1192/13
והמשיב בעע"ם :1247/13

)(12.03.2013

עו"ד מיכל מיכלין-פרידלנדר; עו"ד רן רוזנברג;
עו"ד מוריה פרימן

מר וויליאם טול ,נציג נציבות האו"ם לפליטים
בשם המבקשת להצטרף
במעמד "ידידת בית המשפט" :בתל-אביב
החלטה
.1

ניתן בזה צו על תנאי לעניין שמונה העתירות החלופיות שבעתירה .
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.2

בקשת רשות הערעור בבר " ם  1192313תידון כא ילו ניתנה רשות והוגש ערעור

על פיה .
.3

פרקליטות המדינה תגיש תשובה לצו על תנאי עד ליום . 3...4.2.13
התשובה שתוגש תכלול אף טיעון מלא לעניין הערעור בעע " ם  1247313ולגבי

בר " ם . 1192313
.4

הכנסת רשאית  ,כמובן  ,להגיש תשובה מטעמה עד ה מועד הנזכר .

.5

משתוגשנה ה תשובות רשאים העותרים  ,המערערים והמבקשות לבקש תוך

שבעה ימים להגיש תגובות לתשובות .
.6

הדיון בתשובות לצו על תנאי  ,בערעור ובבקשת רשות הערעור ייערך בפני

הרכב מורחב שייקבע על ידי הנשיא .
.7

לא ראינו מקום ליתן לעת הזו סעד זמני בערעור ובבקשת רשות הערעור .

.8

בק שתה של נציבות האו " ם לפליטים להצטרף להליך תובא בפני ההרכב

המורחב .
ניתנה היום  ,א ' בניסן התשע " ג ( .) 12..3.2.13

הנשיא

המש נָה לנשיא
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