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tras דע

ץ מחלוקת אץ העוררת, של בעניינה המבוקש הסעד בהנתן .1 התייתר. הערר כי הצדדים ג

 אדם החזיק בה אשדה נהליו-׳ לפי לנהוג למשיב ומורה העוררים, ב״כ לבקשת נענית אני .1

 למעמד אותו להפנות בבקשתו או להאריכה בבקשתו תשובה בל אץ עוד כל תוארך בדין,

 הן יפה זו הוראה המשיבה להנחיית בהתאם מוגשת הבקשה כאשר אחר)ודאי נוחל לפי

 המבקש את המזכות מסיבות המדורג ההליך הפסקת לאחר אחר מעמד למבקשי

 עם גרושים/ות ;הומניטריים)אלמצים/ות מטעמים מעמד למתן בקשה להגשת באפשרות

 המדורג בהליך שנמצא למי הן וכדומה(, הישראלי הזוג בן מאלימות שסבלו זוג גני ילדים,

 גורמי עמדות העדר כגץ )מסיבות מעמדו להארכת בבקשתו החלטה ניתנה טרם אך

 אחר לנוהל להפנותו מבקש המשיג ש למי והן המשיב(, של פנימית היוועצות או הבטחון

 נישואיה מכוח מעמדה להסדרת בקשה להגיש העוררת נדרשה בו דנא, במקרה )כגון

ילדים(, רישום לנוהל בהתאם גאשרה שאחזה לאחר קבע, לתושב



 ישראל מדיגת
1952ו!שי"ג- לישראל מממזה חוק לפי לעררים תדין %ית

 הדין בית באגרות פעם, לא שאמרתי כפי ן האגרה להשבת העוררים לבקשת נעתרת אינני .3

 משמעה האגרה השגת כן ועל אחרות, משפטיות בערכאות כמקובל לחלוקה, אפשרות אין

 הערר כי נטען׳ )ולא בערר בטיפול טרחה הדין בית שמזכירות מחלוקת שאין למרות מ

 צוות וטרחת במלואה״ מושבת האגרה מלכתחילה(, צורך בו חיה לא בי או בטעות הוגש

 אינה האגרה השבת המשפט, בתי הנחלת של שיפוטיות בערכאות מוכרת. אינה העובדיםי

הדין. בבית הכוללת מהאגרה גבוה מזומנות לעתים שהוא בטיס, סכום כוללת

.ny 1,500 בסך העוררים בהוצאות יישא המשיב }נמחק הערר ,4
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