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המשי! מטעם מועד להאיפת מוספמת סשת2)והודעה

מטעמו. ובקשה הודעה להגיש מתכבד המשיב

 דנן בעתירה מקדמית תגובה כי נקבע ,26.2.2019 מיום הנכבד המשפט בית להחלטת בהתאם .1

.17.3.2019 ליום עד תוגש

לישראל. כניסה לצורך ביטחונית מניעה מוזנת )הקטין( 1 לעותר כי עולה שנערך עדכני מבירור .2

 קיומה אף על גם להינתן יכולים כלואים ביקור לצורך לישראל כניסה היתרי ככלל, כי יצוין .3

 נהלי פי על נדרש לא קטינים, עבור זאת, עם פרטני. לאבחון בכפוף בטחונית, מניעה של

 של בעניינו שנוצר הקושי מכאן כלוא. ביקור לצורך לישראל כניסה לצורך היתר המשיב

העותר.

 של תיאום לבצע יש כי הוסדר, לקטינים, בטחונית מניעה מוזנת בהם אלה כגון במקרים .4

 הפנייה על האזרחי. המינהל של הציבור פניות לקצין בדוא״ל פנייה באמצעות הכלוא ביקור

 על המבוקש. הביקור תאריך ואת הקטין, פרטי המלווה, ההורה פרטי הכלוא, פרטי את לכלול

המבוקש. הביקור לתאריך קודם כשבועיים להישלח הפנייה

1/2



 כי המשיב עמדת פתרונו, אל בא העותר של הפרטני עניינו כי העובדה לנוכח זאת, עם יחד .5

להימחק. ודינה עצמה, מיצתה דנן העתירה

על ולהורות אהודעה של בסיפא כמבוקש להורות מתבקש הנכבד המשפט בית כן, על אשר

העתירה. מחיקת

ורסקברר, לי

מחו בפרקליטות א' בכיר סגן

מ״ד

2019 מרץ, 31 תשע״ט, ב, אדר כ״ד

ירושלים)אזרחי(


