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ט להמת המוקד .2  ש? מיסודה הפי

$80163517 ע״ר
 קורמן מיילס אהרון עוה״ד ב״כ י ע״

או עכר או שנהר דניאל ו/  א، בנימין ו/
 מאיר תחילה ו/או

סודה הפדט להגנת מהמוקד  ז של מי
 ׳200 ירושלים, ,4 עוביידה אבו מרח׳
ס:6283555-02 טל׳؛ ק )2-6276317 פ

- ד ג נ -

 18/02/2021 ויאדרתשפ״א,
 64150-11-20 תיק
ובל0 משה שוי

דין פסק

 מטה, לתגובתם 2 בטעיף המשיבים הבהרת לאור
נמחקת. העתירה ,13.12.20 מיום לדיון ובהמשך

 עותר יציאת חרף בעתירה דיון לקיום העותרים דרישת
 ביום אלנבי מעבר דרך לחו״ל העותר( ־ )להלן 1

 העותר באשר זאת מוצדקת. הייתה ,10.12.20
 ושונה נוספת התחייבות על יציאתו במועד הוחתם
 בעתיד( לחו״ל יציאה אפשרות של )בהיבט

 .3.12.20 ביום חתם כבר שעליה מההתחייבות
 גם כך בהוצאות. לחיוב הדרישה מוצדקת זאת מבחינה

 העותרים מב"כ שנדרשו והמאמצים המהלכים לנוכח
 ליישום להביא מנת על העתירה הגשת לאחר

 כמפורט הביטחונית, המניעה הסרת על ההחלטה
 יש זאת כל לצד .13.12.20 מיום המעדכנת בהודעתם

 המניעה הסרת על שההחלטה לכך גם משקל ליתן
 בנסיבות העתירה. הגשת טרם התקבלה הביטחונית

 משפט הוצאות לעותרים המשיב ישלם אלה
ש״ח. 3,000 בסך )מופחתות(

לתקנות. בהתאם לעותרים תוחזר האגרה

דיגיטאלית*** נחתם ***

המערבית הגדה לאזור הצבאי המפקד
 ירושלים)אזרחי( מחוז מפרקליטות עו״ד ב״כ ע״י

 97763,49333 ת.ד. ירושלים, ,7 מח״ל מרח׳
02-64*8053 פקס: 073-3928242 ء טל׳

המשילם מטעם מגובה

 מוגשת ,13.12.20 מיום סובל( מ׳ חשופט )כב׳ הנכבד המשפט בית לחחלטת בהתאם
המשיבים. מטעם תגובה בזאת

 כי להבהיר המשיבים יבקשו בעניין, חמשפט בית להחלטת ובהמשך ראשית, .2
 היא ,3.12.20 ביום הפרקליטות לנציג הועברה אשר העותר חתם עליה ההתחייבות
 לחו״ל יציאתו בעת העותר חתם עליה ההתחייבות ובהתאם- המהייבת, ההתהייבות

בטלה. 10.12.20 ביום

ההוצאות. ?؛ענייו המשיבים תגובת תובא להלו .3

 בעניינו. הבטחונית המניעה נגד השגה העותר הגיש 9.11.20 ביום בעתירה, האמור פי על .4
 לפיה התעה, לעותרים נשלחה 19.11.20 ביום העתירה, מכתב אף שעולה וכפי בהמשך,

תשובה. תימסר שבסופו לאבחון, והועלתה התקבלה העותר בקשת


