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כדלקמן. להודיעך הריני לשיחתנו, בהמשך .1

 ביטחונית מניעה קיימת עודנה כי לך, הודעתי 5.6.16 מיום מכתבי במסגרת כזכור, .2

 עדכני מודיעיני מידע על בהתבסס זאת, עזה. ברצועת העותרת של השהייה היתר לחידוש

 עם עדכני בקשר מצויה העותרת לפיו העותרת, של בעניינה הביטחון גורמי בידי המצוי

מותרת. בלתי בהתאחדות פעילים

 11.7.16 מיום העותרות תגובת קריאת ולאחר דנן, המקרה של הפרטניות בנסיבות .3

:הבאים לתנאים בכפוף לעזה, יציאה היתר לעותרת יונפק לעתירה, המשיב לתגובת

 עזה מרצועת תכנס העותרת בו מועד על יסכימו באי-כוחם, באמצעות הצדדים, א.

 את אמת בזמן יעדכן העותרת בא-כוח ארז. במעבר ההיתר קבלת לצורך לישראל

ארז. למעבר העותרת של הגעתה עם עזה במת״ק ישראלים משרד מפקד

 והיא חודשים, ששה של לתקופה יציאה היתר לעותרת יונפק ארז, למעבר הגעתה עם ב.

עזה. לרצועת מיד תשוב

 ככל וכי ההיתר, קבלת לאחר מיד עזה לרצועת לחזור מתחייבת העותרת כי יובהר, ג.

 המידע בשל וזאת עזה, לרצועת יציאתה ותימנע לאלתר ההיתר יבוטל כן, תעשה שלא

לעיל. כמפורט בעניינה, הקיים המודיעיני

 על כן, לעשות שברצונה ככל האמור, ההיתר תקופת תום לקראת כי יובהר, עוד ד.

 תיבחן וזו להארכתו, בבקשה עזה במת״ק ישראלים משרד אל לפנות העותרת

הביטחון. גורמי בעמדת ובהתחשב לעניין הצריכים ולמדיניות לנהלים בהתאם

 בתנאים בעתיד לעזה העותרת של יציאתה את להתנות הזכות לעצמו שומר המשיב

אחרים. או אלה, בסעיפים המפורטים לאלה דומים
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