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02-6276317 בפלוס:

r 2596/15 הידיןג ;aa ______הביטחוו משדד *3 מסעוד

 .28.10.2014 מיום לפנייתך הביטחון משרד תשובת נמסרה 19.4.2015 ביום כי לידיעתנו, הובא

 1.8.2014 ביום רפיח באזור קרב במהלך נהרג אשר חמאס פעיל גופת צה״ל בידי מ צוין, בפנייה

 של בגופתו מדובר אכן כי סבירות קיימת בפנייתך, המתוארות הנסיבות על־פי וכי

אויב. לחללי הקברות בבית לקבורה הובאה הגופה בי צוין, עוד והעתירה. הפנייה גשוא מסעוד,

א׳. באות ומסומנת מצורפת הביטחון משרד תשובת

 פרטים למסירת בעתירתך המבוקש הסעד התקבל כי ניראה הביטחון, משרד תשובת משניתנה

בעתירה. בהכרעה הצורך התייתר ומשכך מסעוד, של גורלו אודות

 סגל-אלעד אבינעם

המדינה בפדליטומ במד סגן

העתק־

 תביטחון למערכת ליועמ׳׳ש המשנה כהן, בני מר

 מנהלי ומשפט לביטחון משפטית ממונה ארליך, הילה ,גב

 הביטחון למערכת היועמ״ש לשכת גזנדה, ניב מר

הבג״צים מחלקת ברמן, יונתן מר

02-6467011:פקס , טל: ,91490ירושלים ,29א-דין צלאח רח׳
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 עו״ד ארי, p סיגי הגב׳

 הפרט להגנת המוקד
 4עוביידח אבו רח׳

97200 ירושלים

 בידיו כי נציין הנדון, בנושא הבדיקות השלמת ולאחר 28.10.14־ מיום לפנייתכס בהמשך

 מטווה היתקלות במהלך 1.8.14 ביום רפיח באזור בקרב שנהרג חמאס פעיל גופת צה״ל

□ קצר מדובר אכן כי סבירות קיימת בפנייה המתוארות הנסיבות פי על צה״ל. כוחות ע

ה הובאה הגופה לצה״ל. והלדועות בפנייה המתוארות הנסיבות מר ק  הקברות בבית ל

אויב. לחללי

:עותקיס
 כהן בצי עו״ד למעהב״ט- ליועמ׳׳ש המשנה
 ארליך הילה עו״ד מנהלי״ ומשפט לביטחון משפטי ממונה

ברמן יונתן עו״ד הבג״ציס־ מחלקת המדינה, פרקליטות

M) 03-6976746 פקס 03-69J7694 :טל 61909 תל־^ביב הקריה, הביטחון, הביטחון־טשרד למערבה המשפטי היועץ a il: nit_$!a/u11da u mod,£0v.i!■-

02-62763117 ן?ז>;7וב& רשום בדואר

my ברצועת געדד לאיוווד פגייה 0הנדו

תיאור על בהתבסס כאמור, ואת הפנייה. נשוא מסעוד,של בגופתו

בברכה,


