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תפוס להחזר בקשה

שנתפסו המחשבים את להחזיר מטעמה, מי אן למשיבה, להורות מתבקש הנכבד המשפט ביר.

.10,12.2014 ביום חיפוש ביצוע בעת ירושליב, עמוד, אל בראס המבקש של כביתר

:!שה75ז! נ^וקוי ־ז?לה1

הנוכחי הצו העורף. פיקוד מפקד ידי על מירושלים הגבלה צווי הוצאו דמבקש נגד . 2

 טרט - 32.19/15 בג"צ - הצו כמד העליון משמט בבית ודיון 29.8.2015 ליי= עד כהוקף

;קבע.

 המבקש של בביתו חיפוש ביצעו ירושלים מח״מ מטעם שוטרים 10.12.2014 ביו□ .2

,1 ׳,מ באות ומסומן חי״ב החיפוש דו״ח העתק מחשבים. מספר והחרימו

 של משפטית יועצת שנזרית-פריאגטה, אפרת רס׳׳ן אל המבקש ב״כ פנה 26.2.2015 י״וט .5

 המפקד של עמדתו את לקבל בבקשה ההגבלה, צווי על החתום העורף, £יקיד הפקד

<2 מ׳ כאות ומ&ומן ב״רצ זז פנייה העתק מחשבים. אותם התו־ כדבר

שטרית-פדאנטח, רם״ץ אל המלקש בי־׳ב בשנית פנה זו, לפנייה מענה כל גתרבל משלא

.3 מ׳ באות ומסומן רצ״ב ,6.4.2015 מיום זו, :?נייה הצח?

 האם ושאל העורף פיקוד של היועמ״ש לשכת אל שוב המבקש ב״כ פגה 12.4.2015 ביו:: .5

.4 מ׳ באות ומסומן רצ״ב זו פנייה העתק מענה, לקבל מנת על לערכאות בפנייה צורך יש

כירושלים השלום משפט יתבכ

J



 מרשך אל לשלוח עתידה ישראל ״משטרת כי פריאנטה רס״ן ע״י נמסר 16.4.2015 ביום .6

 הציוד את לידם ולקבל המשטרה תחנת את לסור יוכלו משפחתו בני או הוא לפיה הודעה

שהוחרם.״

.5 מ׳ באות ומסומן רצ״ב זו תשובה העתק

 ב״כ שיגר בירושלים, מיוחדים לתפקידים המפלג עם בירור לאחר ,7.5.2015 ביום .7

המחשבים. החזר את לקדם בניסיון פריאנטה רס״ן של מכתבה את המבקש

 זה מכתב העתק פריאנטה. לרס״ן ואחרון, נוסף, מכתב המבקש ב״כ שיגר יום באותו

.6 מ׳ באות ומסומן רצ״ב

 של היועמ״ש לשכת עם טלפוני קשר לייצור המבקש ב״כ ניסה זו בקשה להגשת עובר .8

הצלחה. כל ללא שלה, הנייד הטלפון באמצעות פריאנטה רס״ן עם וכן העורף פיקוד

 להוציאה היכולת וחוסר ,5 מ׳ נספח העורף, פיקוד של המשפטית הלשכה עמדת לאור .9

 - המיוחדים לתפקידים למפלג המורה צו ליתן הנכבד המשפט בית מתבקש לפועל

שעות. 48 תוך משפחתו לבני או למבקש המחשבים את למסר ירושלים

2015 מאי, 21ה- היום ירושלים,

המבקש ב״כ
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