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  העותרים ה מטעםתגוב

  :  מתכבדים העותרים להגיש תגובתם5.3.2008החלטת בית המשפט הנכבד מיום התאם לב

  . ועל נימוקיה18.5.2008  מיוםדין-קפסהעותרים חוזרים על בקשתם למתן 

שהינם , "מרקם החיים"סלילתם של כבישי , לאורך כל ההליכים בתיק זהכפי שהבהירו העותרים 

בשטח הכבוש בעוד מערכת הכבישים הראשית ,  לפלסטינים,נחותה, למעשה מערכת כבישים נפרדת

העותרים אינם , כיוון שכך.  הינה בלתי לגיטימית ביסודה,מיוחדת לתנועתם של ישראלים בלבד

מערכות התחבורה הנפרדות בתוך השטח הכבוש  בשאלת העיצוב של בדרך כלשהימוכנים להשתתף 

,  לתועלתהידי המעצמה הכובשת- הכשרת ניצול משאבי השטח הכבוש עלתוך , שתכננו המשיבים

  .משטר הפרדה והפליה בתנועה בתוך השטחים הכבושיםוהכשרתו של 

, בהתאם לזכותם ועל יסוד המצב העובדתי והמשפטי, העותרים חוזרים ומבקשיםנוכח האמור לעיל 

אשר יכריע האם , דין-לקבל פסק, שהוצג בפני בית המשפט בכתבי הטענות המפורטים שהובאו בפניו

 .מעשיהם של המשיבים הינם חוקיים

  . דין בעתירה-ליתן פסקלפיכך מתבקש בית המשפט הנכבד 
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