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גירוש צווי לבחינת הוועדה נ' בראג'ה______8691/17 בג"\ הגדוו:

י)ת.ז כראג׳ה - העותר בבקשת שבכותרת, העתירה של עניינה .1 כ - )

 שהוצא הגירוש צו את לאשר ,15.10.17 מיום גירוש, צווי לבחינת הוועדה החלטת תבוטל

 בדבר לצו )א(301 סעיף להוראת בהתאם הצבאי, המפקד על-ידי ,6.6.17 ביום בעניינו,

ש״ע- (,1651 והשומרון()מס׳ משולב[)יהודה ]נוסח ביטחון הוראות ת .2009 ה

 של נוספת בחינה לאחר כי לעדכנך אבקש ,19.12.17 מיום הטלפונית לשיחתנו בהמשך .2

 על להורות הצבאי המפקד החליט הפרטניות, לנסיבותיו לב ובשים העותר, של עניינו

 המפקד חתם ,19.12.17 ביום לכך, בהתאם העותר. של בעניינו שהוצא הגירוש צו ביטול

המבטל״(. ״הצו :הגירוש)להלן צו את המבטל צו על הצבאי

.1מש/ ומסומן מצורף -19.12.17 ביום אליכם שהועבר כפי - המבטל הצו צילום

 הנדרשים הגורמים לכלל הצו העתק הועבר המבטל, הצו על החתימה לאחר בסמוך מיד .3

 פי על ,19.12.17 ביום שעדכנתיך כפי ממשמורת. העותר שוחרר לכך, ובהמשך לדבר,

 הגבול במעבר העותר עבר ,21:00 לשעה בסמוך 19.12.17 ביום עוד המשיבים, מן הנמסר

האזור. לכיוון ״ג׳למה״,

 על-פני העתירה, במסגרת על-ידו התבקש אשר הסעד לעותר ומשניתן לעיל, האמור לאור .4

 בסעדים הנכבד המשפט בית בהכרעת צורך עוד ואין עצמה, מיצתה העתירה הדברים

במסגרתה. המבוקשים

 של למחיקתה בקשה להגיש בכוונתכם האם בהקדם עדכון לקבלת נשמח כן, על אשר .5

 מרשכם על-ידי תוגש אשר בקשה לכל יצורף זה מכתבי כי אבקשך כמו־כן, העתירה.

שתוגש. ככל שבנדון, ההליך במסגרת

 הבג"צים במחלקת סגנית

המדינה בפרקליטות

02-6467011:פקס ; 02-6466194:טל ,91490 ירושלים ,29 א־דין צלאח רח׳



א צ ה ג  אל ד ש לי הגנ

ו הצו מ 2009 - המש״ע (,1651 ושומימ()מס׳ משולג[)יהודה ]גוסי! גישהון הודאות ג

ביטול - ש 1 ר י ג צו

 ]נוסח ביטחון הוראות בדבר לצו 315 לסעיף ובהתאם צבאי כמפקד סמכותי כתוקף
 צו ביטול על בזה מורה הנני 2009 - התש״ע (,1651 והשומרון()מס' משולב[)יהודה

נגד:06.06.2017 ביום שהוצא חגירוש
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