
  

 8318/10 ץ"בג                                     העליון המשפט בבית

   לצדק גבוה משפט כבית בשבתו

  

  

  בישראל האזרח לזכויות האגודה.  1:         ותהעותר

  'ואח אבורביעה ראויה ד"עוה כ"ב י"ע

  בישראל האזרח לזכויות האגודהמ  

  65154אביב - תל, 75נחלת בנימין ' רח             

  03-5608165: פקס; 03-5608185: 'טל

  

  חברתי צדק למען משפטניות معك איתך. 2                        

  ' אחו יונס אינאס ד"עוה כ"ב י"ע                            

   65143 אביב תל, 3 בית אחוזת 'רח                            

  03-5163940: פקס; 03-5160103: 'טל                          

  

  -   ד   ג   נ   -

  

  משלההמ.   1    :        המשיבים
  הממשלה ראש .2
 והשיכון הבינוי שר .3
   הפנים שר .4
  האוצר שר .5
  המשפטים שר .6
 הכפר ופיתוח החקלאות שר .7
  הסביבה להגנת השר .8
  הממשלה ראש נציג, גולן גבריאל .9

 הפנים שר נציג, מימון גבריאל .10
 האוצר במשרד התקציבים על הממונה סגן, גמבשו שרון .11
  המשפטים שר נציג, רוטקופף גיא .12
 הכפר ופיתוח החקלאות שר נציג, ישי יוסי .13
  והשיכון הבינוי שר נציג, מרדכי מרדכי .14
 הסביבה להגנת השר נציג, ענבר יוסף .15
 המשפטים שר נציג מקום ממלא, יניץקמ ארז .16

  

  ירושלים, המשפטים משרד, המדינה פרקליטות י"ע כולם                                    

  

   המשיבים מטעם להודעה העותרות תגובת

  

  



 להודעה העותרות תגובת בזאת מוגשת, 10.5.2013 מיום הנכבד המשפט בית להחלטת בהתאם

  :כדלקמן, המשיבים מטעם המעדכנת

  

 בדבר 8.7.2013 ליום עד המשפט בית את יעדכנו שהמשיבים לכך מתנגדות אינן העותרות .1

 . ישראל מקרקעי מועצת חברי במינוי ההתפתחויות

 

 המשיבים כ"ב על חזקה, המעוות את לתקן ובכדי אלה בימים נעשים שהמינויים היות .2

 בשיעור ונשים ערבים חברים למינוי לפעול חובתם על הממשלה שרי את שתעמיד

 . באוכלוסייה הקבוצות ממגוון ולנשים הערבית לאוכלוסייה הולם ייצוג המבטיח

  

 

 לים"מנכ שלפיה, העתירה נשוא המשיבים עמדת כי ,ולהדגיש לשוב מבקשות העותרות .3

 של מראש ידועה לתוצאה מובילה ואשר, במועצה לכהונה ימונו בלבד ממשלה משרדי של

 ההולם ייצוגה חובת עם אחד בקנה עולה אינה, במועצה ונשים ערבים של ייצוג העדר

 .החובה של למעשה הלכה יישומה לעניין זה נכבד משפט בית ידי על שנקבעו וההלכות

  

  

  

 

  2013, במאי 19

 

 

ד"עו, ראויה אבורביעה  

כ העותרות"ב  

  

 

 


