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   51-422600-0. פ.ח, מ "ימות המשיח בע. 1

 ד ישי שריד ונריה הרואה"כ עוה"י ב"ע

 אביב -תל, 55מדרך מנחם בגין 

 08-6560001: פקס; 03-6560000: טל

 

 51-535530-3. פ.ח, מ"מרכז המידע לציבור החרדי בע. 2

 צבי קלנג, למברגרד יהושע "כ עוה"י ב"ע

 /שמיר ושות, קדרי,טל

 ירושלים, 4וושינגטון ' מרח

 0747137001: פקס, 02-567000: טל
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 שר התקשורת. 1

 

 משרד התקשורת. 2

 המשיבים

 באמצעות פרקליטות המדינה 

 91010ירושלים  29צלאח א דין ' רח

 02-6467011פקס , 02-6466472. טל

 

 

 

 

 העתירותבקשה בהסכמה למחיקת 

 



את בקשתן למחוק את שתי העתירות , מתכבדות להגיש לפני בית המשפט הנכבד, שלושת העותרות בעתירות הנדונות 

 :כדלקמן, נשוא תיק זה

 

  :לפיה, המובעת בתגובה המקדמית מטעם המשיבים, בשים לב להתחייבות המשיבים

 

כללי האסדרה בנוגע ל״שירות ככל שיסבור משרד התקשורת כי אכן נדרש לבצע שינוי של "כי 

מסמך שימוע מעודכן הכולל , יפרסם המשרד, בהתאם למתכונת שהוצעה בשימוע המשני" פרימיום

ככל שיסבור משרד התקשורת "וכי ." בכפוף להוראות כל דין, את התשתית העובדתית שביסודו

ה שפורסם שאינו ז" )שיש לנקוט בשינוי אחר של כללי האסדרה בנוגע ל״שירותי הפרימיום

אזי המשרד יפרסם שימוע הכולל את מתווה האסדרה החדש ובכלל כך (, במסגרת השימוע המשני

 ." בכפוף להוראות כל דין, את התשתית העובדתית רלוונטית לו

 

למחוק את העתירות ללא צו ( 1: ולפיכך מבקשות הן, אין העותרות רואות טעם בהמשך קיום הדיון בעתירות– 

 .כי תושב להן אגרת בית המשפט( 2 –להוצאות ו 

 

ואין בבקשתן זו , כי הן שומרות על זכויותיהן המהותיות והדיוניות ביחס  לנושא העתירות, העותרות מבקשות להבהיר

 .כדי לקבל את הטיעונים המשפטיים והעובדתיים המופיעים בתגובתם המקדמית של המשיבים

 

 .וכ המשיבים באדיבותו העניק את הסכמתו לבקשה ז"ב

 

 .מן הדין ומן הצדק להענות לבקשה זו

 

 

 

 ד"עו, ד   נריה הרואה"עו, ישי שריד

 4299/19צ "בבג 1כ העותרת "ב

 ד"עו, צבי קלנג   ד"עו, יהושע למברגר

 42991/19צ "כ העותרת בבג"ב

 ד"עו, רימון. אבי א

 4188/19צ "כ העותרת בבג"ב

 

 

 

 

 

 

  

 

 


