
ישראל מרמת
w z 1952 ג״״משי לישראל, הכני^וז חמן י0ל לעררים וזדץ

17-1 ערר))״מ( בירושלים לעררים י*ימ גג>מ W

' גי0ב הלבגה אילן הדיין &

עויסאתת"ז 4 העוררים:

ת"\ קונבר ,2

הפרט להגנת המוקד -3

אחסתריבה בנימין עו״ד ב״כ ע״י

ד ג ג

וההגירה האוגלהזין רשות הפנים- משרד המשיג:

המשפטית הלשכח ע״י

תחלטח

 עד וזאת 2ו* 1 העוררים כגגד מישראל הרחקה הליכי יעוכבו לפין ארעי צו בזאת מתן 1

,אחרה החלטה למתן

 דיו בבית והמינהל חדץ )סדרי לישראל הכניסה לתקנות (1)12 הקכה להוראת בהתאם ;1

 ך בתוך בימים צו למתן לבקשח להגיב שתת0א למשיב ניתגת ,2014חתשע׳*ד״ לעררים(,

 בעמם)מבלי צו למתן מתנגד שאינו כמי ייחשב אז וכי להגיב, שלא רשאי המשיב ימים.

 בעיים כצו יירשם הארעי והצו הערח, לגוף המשיב של טענה בכל לפגוע בבדי בכך שיהא

נוספת. בהחלטה צורך ללא

,יום 30 במוך יוגש תשובה כתב ,3

 למייאוו* 0גי*תא גידושליה, מעהלייט לעניינים ט0המש ניו* למצי לערער רשומ גקש« להגיש ניתן זו מחלטמ על

 .19&2משי״*-׳ לישראל, הלמסה לחוק גלא)ג<3 סעיף

הצדדים. בהעדר ו*שע"ז, טגת פ׳'ח fzo%7 בינואר 26 היום, נימנה



ישראל מדמו*
1982~ל*שי"נ אל,1ליש הצציסו* ק1ח לפי לעררים הדין בית

 *>דושלימ1 לעררים הרץ בבית

הלבגה אילו הד»ין בב' בפגי

ג400דג** (0-1)ערר

ת״ז מאשור .1העורריט:

ת״ז מאשור .2

ת״ז מאשור .3

A מפרט לה>נת המולוד

אחסתריבה בנימין עו״ד ב»כ ע״י

ד ג נ

 למתן עד וזאת 1-3 העוררים כעד מישראל הרחקה הליכי יעוכבו למלו ארעי צו בזאת גיתו 1

.אחרת החלטה

 דין בבית והמינחל חדין )לזדרי לישראל הכניסה לתקנות ג)ד(2 תקנה להוראת גהתאם .2

 7 בתוך ביניים צו למתן לבקשה להגיב אפשרות למשיב ניתנת ,20ג4התשע>׳ד־ לעררים(,

 בעמם)מבלי צו למתן מתנגד שאינו כמי מחשב אז וכי להגיב, שלא רשאי המשיב ימים,

 ביניים כצו יירשם חארעי והצו הערר(, לגוף המשיב של טענה בכל לפגוע בכדי בכך שיחא

נוספת. בהחלטה צורך ללא

.יום 30 בתוך יוגש תשובה כתב .3

 להוראה בוזמאט בייושליגז, מעהליי© לעצימי* \50ו?מש 1ל&> לעדעד נקשת לו?>»ש >יז>ו זו החלטה .על

,1952תשי*'ב~ לישראל, הפגיסה לחוק !(0לא13 סעיף

הצדדי©. במעדר תשע״ז, סבת n>fa ,2017 בינואר 26 הלוה, ניתגה

 ותהגירת האוכלוסין רשות הפניט״ משרדהמשיב!

המשפטית הלשכח ע״י

ה ט ל ^ ה



ישראל »דמת
1952 גשי"ג״1 לישראל; וזמינה חוק ל$י לערלים הדין ביו*

 בירושלים לעדריו הדץ גביו!

הלב>ה איל) הריי} כב׳ ני5ג>

X398-17 (ערר)י-ט

ת"ז קמ>*ר .1העודר>»*

הפיט להמת המוקד .2

אחסתריבה בנימין עו״ד ב״כ ע״י

i < ד

 וההגירה האוצלוסץ רשות וופנים- משרךהמשיב!

המשפטית הלשכה ע״י

זזחלטוז

 למתן עד וזאת i העוררת כנגד מישראל הרחקה הליכי יעוכבו למיו ארעי צו בואת מתן ג

.אחרת החלטה

 דין בבית והמינהל הדיו )סדרי לישראל הכניסה לתקנות )ד(12 תקנח להוראת בהתאם .1

 ך בתוך ביניים צו למתן לבקשה להגיב אפשרות למשיב מתנת ,20ג4התשע״ד« לעררים(,

 )מבלי ביניים צו למתן מתנגד שאינו כמי ייחשב אז ובי להגיב, שלא רשאי המשיב ימים.

 ביניים פצו יירשם הארעי והצו הערר(, לגוף המשיב של טענה ביל לפגוע בכדי בכך שיהא

נוספת. בהחלטה צורך ללא

, יום 30 בתוך יוגש תשובה כתב .3

* גיוו ל&גי לערער ישגו* גנקשת לה*יש גיתן u חחלטוו על  #*ויאות גהוואט ב^ושליבו, 0*ליי1&>צ לענימיט שמט ד

1י תש לישראל, ג>סה3ה לחוק לא)ג(13 סעיף 9 5 2 .

26היו ציינצה ה#צדדימ. בהעדר ׳ז,,תשע סבת פ*ה ,2017 *ינואר 0,



ישראל מדינת
1952״«ב״תשי לישראל, תבניסה י*וק לפי לעררים הדין בית

שלים לעררים הדיו גימ1  ירו

חלבגה אילו הדיין גב׳ גי0ג

140״ג17 ר)>~מ(1ע

קגבר,»ס' ,1העויוים:

קתבר,ת.ז. ,2

הפיט למגנת המוקד ,3

אחסתריבה בנימין עו״ד ב״כ ע״י

ד ג ג

 וההגירח האומלוסיו רשית הפג>&- משרדהמשיב:

המשפטית הלשכה ע״י

הרולטה

 עד וזאת 2ו- 1 העוררים מגר מישראל הרחקה הליכי יעוכבו לפיו ארעי צו בזאת ניתן 1

.אחרת החלטה למתן

 דיו בבית וחמינחל הדין )סדרי לישראל הכמסה לתקנות ג)ד(2 תקנה להוראת גחתאם .2

 7 בתוך ביניים צו למתן לבקשה להגיב אפשרות למשיב ניתנת ג,014חתשע^ד- לעררים(,

 )מבלי ביניים צו ,למתן מתנגד שאינו כמי ייחשב אז וכי להגיב, שלא רשאי המשיב ימים.

 ביניים כצו יירשם הארעי והצו הערר(, לגוף המשיב של טענה בכל לפגוע בכדי בכך שיהא

נוספת. בהחלטה צורך ללא

.יום 30 בתוך יוגש תשובח כתב .3

 להוואומ onmz גירושליט, o»Vmm לעגייגיג* המש&ט ל&גי לעחגד ושוז> גיןש>* להגיש >ימן זז הובלטה על

 .1$5&-*״משי לישיאל, הגצי»זה להו? לא)ג<13 סעיו<

הצדדים. גחעדר תשע׳'*, טצת ב"ח ,20x7 בינואר 26 חיום, מתנה


