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(21.04.2013) התשע״ג באייר י״א

 שטיינר טל עו״ד אביגאל; נמרוד עו״ד

פרימן מוריה עו״ד גורני; הילה עו״ד

-ד»ו17פס



 יהודה לאזור שנכנסו עזה רצועת תושבי כי הטיעון ובעיקרי בתשובתם מסרו המשיבים

 להרחיקם. פרטנית ביטחונית הצדקה קיימת אם אלא יורחקו לא 12.09.2005 יום לפני ושומרון
 הצענו כן, על .24.05.2012 ביום תנאי על צו הוצא שלגביו הסעד את ליתן צורך עוד אין משכך

 העתירה, למחיקת הוא שמסכים העותרים כוח בא מסר זאת בעקבות העתירה. על יעמדו שלא לעותרים
 ולעניין לאזור מעזה שעברו אלה של באזור מעמדם של לסוגיה הנוגע בכל במיוחד זכויות, שמירת תוך

בקרוב. להתקבל שאמור ההשתקעות נוהל

 אין כאמור. העותרים, של טענותיהם שמירת תוך נמחקת והעתירה מבוטל תנאי על הצו לפיכך,
להוצאות. צו

הדין. בעלי כוח באי בנוכחות (,21.04.2013)התשע״ג באייר י״א היום, ניתן
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