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ה למח>מת ?*שה3ו *3מטע ?131 תג תיד בע

 י13הג המשפט בית יהגקש בתמבה, הממורט לצוכה לעהירה, מטעמי 1גו1ה> להגיש מהכבד המשיג

להוצאוה. v* ללא העתידה, מחיקה על להומה

בנח לביקור היתר לח יונפק כי מדון, אשר העותרת בדרישת וו, עתירה של עניינה .1

 כאשר חפלסטינית, הרשות לידי האוכלוסין מרשם ניהול הועבר הביניים, להסכם בהתאם .-2.

 מטעם המועברים לדיווחים בהתאם המתעדכן המרשם, של העתק מוחזק הישראלי חצד בידי

הפלסטינית. הרשות

 ומאחר האוכלוסין, במרשם הכלוא של כאמו העותרת רשומה הייתה לא ובעבר מאחר .3

 בקשותיה כה עד סורבו קייס׳/(, )״ספיישל מיוחדים״ ״מקרים בנוהל הוגשו לא שבקשותיח ־

לבקרו.

a בנוגע הקיים המשפחתי המידע את האזרחי המנהל גורמי הצליבו הדי) משורת לפנים 

 ידי על ככלל מוזן המדינה של המרשם בהעתק הנמצא שהמידע אף על )זאת ולבעלה, לעותרת

הכלוא. של אמו אכן היא העותרת >:> ומצאו הפלסטינית(, הרשות

 ולארבעת לבעלה חעותרת שבין המשפחתיים הקשרים במרשם עודכנו ׳ל,0ה הבירור לאחר .5

התיקון. אודות הפלסטינית הרשות את חמנהל גורמי עדכנו כן כמו ילדיהם,

A הרגיל בנוהל להגיש'בקשה העותרת באפשרות כעת, התייתרה. העתירה כי נראה האמור לאור 

קייס״. ״ספיישל מוחל תפנה מ צורך עוד ואין

 היתר שיונפק כך על עומדות הן כי נמסר במענה אולם העותרות, לב״ב נמסרה בעניין התעה .7

המשיב, ידי על שנערכה מבדיקה האדום. בצלב פתוחה בקשה שקיימת כיוון הכלוא, לביקור

כאמור. חדשה, בקשה להגיש יש כן, ועל כאמור, בקשה קיימת לא כי עלה

להוצאות. צו ללא העתירה מחיקת על להורות המשפט בית מתבקש אלה, בנסיבות .8

בישראל. הכלואשמספרו פלסטינית ת.ו. הנושא סדור
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