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ירושלים ,4 עוביידוז אבו רח׳
02-6276317 :פקס; 02*6283555 טל:

- ד ג נ -

המערבית הגדה לאזור הצבאי המפקד המשיב:
ירושלים)אזרחי( מחוז פרקליטות ע״י
 ירושלים דפנח, מעלה , 7 מח״ל רוד
02-5419582 ־ OpS ,02-5419555 :טל

חמשי! מטעם ו«11תג

תגובה להגיש המשיב בזאת מתכבד ;20.12.16 מיום הנכבד המשפט בית להחלטת בהתאם
שבכותרת, לעתירה מטעמו

 לשם לישראל כניסתה להתיר ״העותרת״(, :)להלן 1 העותרת בבקשת העתירה של עניעה .1

בישראל. הכלוא , ת.ז. אלדע אביה, ביקור

 7כ- בת חברון, שבנפת צאמת דיר חרבת תושבת חינה העותרת כי עולה המשיב מרישומי .2

שנים.

 כנלווית כלואים ביקורי חיתרי במסגרת לישראל העותרת נכנסה ,2010-2016 השנים בין .3

קטינה. חיותה לאור ,2 העותרת לאמה,

.14.7.16 ביום נרשם אביה, ביקור לצורך לישראל, העותרת של האחרונה כניסתה .4

 התלוותה עת לישראל העותרת של כניסתה סורבה ,11.8.16 ביום בעתירה, שנטען כפי .5

 התאריכים בין שתוקפו לישראל 2 לעותרת שהונפק כניסה היתר במסגרת לאמח,

10.7.16-23.8.16.

 אשר ,1 לעותרת שחומה המניעה הוסרה המקצועיים, הגורמים ע״י מחודשת בחינה לאתר .6

 ביום העותרים לב״כ נמסרה המניעה חסרת על הודעה בטעות. הנראה ככל הוזנה

29.12.16.

 משחוסרה כי יובהר לישראל. להיכנס יכולה 2 העותרת המניעה, משהוסרה כן, על אשר .7

 לישראל קטינים לכניסת חגחוגה הפרקטיקה 1-2 העותרות על תחול הביטחונית, המניעה

כלואים. ביקור לצורך



 המפקד נ׳ ואת׳ אלהשלמון 42863-04-16 נעת״ט שנדון דומה במקרה כי יודגש, ,8

 ותוסרה הטעות שהתגלתה לאחר מתל(, יגאל ד״ר השופט כבוד ,14.11.16) הצגאי

להוצאות. צו ללא נמחקה העתירה דגן, גמקרה שנעשה כפי המניעה,

 מחיקתה על להורות מתבקש הנכבד המשפט ובית התייתרה שבנדון העתירה כך, על אשר .9

להוצאות. צו ללא

 עו״ד סקגרי/ ליאור
יחי( ידושלים)אז מחה גפו־קליטות בביר סגן

2.1.17 התשע״ז, סבה ד׳ «היום


