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 בקשהמ/המוחזק

  -נ ג ד  - 

 ההמשיב ההגירההאוכלוסין ו רשות -ינת ישראל דמ 

 בהול  - תגובה לבקשת עיכוב  

,המ קשר לדין , ללא כל שהוגשההאכזרית מכל וכל לבקשת עיכוב השחרור מתנגד  וחזק, 
, בלא שהוגש ערעור, בלא ותכחודש לאחר מתן ההחלטה, ללא תצהיר, ללא שינוי נסיב ולסדריו,

 שנמסר תאריך הרחקה. 

 בית הדין הנכבד. ה מהחלטתו המנומקת של ילסטיכל טעם שבדין בלא 

 ה.דין המאפשר בקשה מסוג זליך בבלא כל ה

 ואלה נימוקי הבקשה 

בן להורים תושבי קבע של ישראל, אח לתושבי קבע, בן זוג לתושבת קבע ואבא לפעוטה   .1
 חסר מעמד בעולם.   הינו. תושבת קבע

מישראל  לא יורחק ש ככלכי בית הדין המורה ו המנומקת של יתנה החלטתנ 25.9.19ביום  .2
 תנאים וערבויות.  תחתישוחרר הוא מחר, דהיינו  –בצהריים  12:00-ב, 24.10.19עד ליום 

לשחרורו, בכיליון עיניים  אסף כסף להסדרת הערבויות, המתין לאורך קרוב לחודש  .3
לפני קט רגע אלא ש – הקטנהשוב את בתו ולנשק לחבק המתין עד אין קץ לקראת מחר, ש התרג

 ן מבקש המשיב למנוע את שחרורו. שלא על פי כל דיבאכזריות בלתי נתפסת ו ,השחרור המיוחל

נשלחה בפקס  וערב שחרורו של  חר שעות העבודה,לא, אחר הצהריים 1730-בהיום  .4
ללא כל , לעכב את השחרור עליו החליט בית הדין בקשתו עזת המצח של המשיב בה הוא מבקש

ללא תצהיר המגבה את  ,לגירושצפוי ללא מועד שינוי נסיבות, וזאת מבלי למסור על , הליך שבדין
 רב. הח"מ ראתה הודעה זו רק בשעות הע. המיועד השחרורצמוד למועד ב, ממש תיואמירו

החלטת בית הדין הנכבד. פיו יכול היה המשיב לפעול בבקשה שכזו אל מול ל ,ךי, אין כל הלאדא עק .5
 ר תשעה חודשיחלאמוחזק אין הוא יכול למנוע את שחרור ההמשיב לא ערער על פסק הדין ו

ע בניגוד למה שנקב , החלטת בית המשפט העליון שים לאחר מתןולמעלה משלושה חוד כליאה
אמירה  בניסיון למחזררק ת וזאהמוסמכת לקבל החלטה בשלב זה, , הוא הרשות על ידי בית הדין

נים ובכלל זה בדיון , מגעים שהתקיימו על פי המשיב בדיובדבר מגעים עם הירדנים עמומה
 . האחרון, גם קודם למתן החלטת בית הדין

 שבדין.מנותקת ממושכלות יסוד אין לקבל בשום אופן התנהלות זו של המשיב, אשר  .6

 . ללא שינויבהחלטתו  ף לתנאים שקבע בית הדיןחרר בכפופשר למוחזק להשתיש לא .7

   מובן מאליו, יישום פסק דינו הוא. בית הדין הנכבד מתבקש ל .8
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