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גוגע5 מעמד שלילת על החלטה ?ונלת בטדס גפתג טיעונים להגשת ארגה למתו ב?ושה הנדון:

הפרט. להגנת המוקד מטעם מייצגת אני אותו שבנדון, מרשי של בשמו אליך לפנות הריני . 1

 מרשי של ייצוגו על והודיעה הפרט להגנת מהמוקד גיובראן עו״ד אליך פנתה 22.10.15 ביום .2
 בנוגע בהליכים לנקוט כוונה כל על הודעה לקבל וביקשה משפחתו(, בני של כוח ייפוי )בצירוף

 כל לפקידה שאין אך התקבל, המכתב כי נמסר מועד באותו לשכתך עם שלי טלפון בשיחת למעמדו.
הכוח ריפר מהמכתב העתק ב2מ מעמדו. לשלילת הליכים בעניין מידע

 את הפלילי, בהליך מרשי של כוחו בא חלילי, אכרם עו״ד פגש ,9.11.15 ביום אתמול, זאת, חרף .3

 על הודעה ובו ,21.10.15 התאריך את הנושא ממך, מכתב בכלא לו מסרו כי סיפר ומרשי מרשי,

 זה לעניין בכתב טיעונים להגיש ואפשרות מחזיק, הוא בו הקבע תושבות מעמד את לשלול כוונה
יום. 30 בתוך

 מרשי, כמו אדם ובפרט - אדם של ייצוגו על הודעה לך נמסרת בו מקום ראויה. אינה זאת התנהלות .4
 כוחו)מלבד באי אס או החיצון העולם עם קשר ליצור יכול אינו כליאתו תנאי שבשל ביטחוני עצור

 הליכים ועל לו הנמסרים מסמכים על כוחו לבאי להודיע יש כי הרי - משפט( בבית דיונים במסגרת
בעניינו. הננקטים

 ליום קודם המכתב על כוחו לבאי להודיע למרשי אפשרות הייתה שלא זאת לאור מקום, מכל .5

 המכתב, המצאת כמועד 9.11.15 יום את לראות שיש הרי בעניינו, דיון התקיים אז ,9.11.15
זה. ממועד בכתב טיעונים להגשת הימים מניין את ולספור

ת.ז דוויאת. »ר למרשי,
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המבוקש. על הדחוף לאישורכם אודה .6

 טרם מרשי, את לפגוש מנת על מגידו בכלא ביקור לתאם ניסיונות מספר חרף כי יצוין הזהירות למען .7
 לפגוש ובכוונתי שונות, מסיבות שנקבעו, במועדים מהכלא הוצא פעם שכל משום לבקרו לי התאפשר

 נסיבות נוכח משפחתו, מבני כוח בייפוי הזו בעת להסתפק יש מקום מכל .12.11.15 ביום אותו
העניין.

בברכה,
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