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בבית המשפט העליון
בע"מ  - 2338/09ז'
בפני:

כבוד השופטת מ' נאור
כבוד השופט א' רובינשטיין
כבוד השופט ס' ג'ובראן

המבקשת:

פלונית
נגד

המשיב:

פלוני

בקשה מטעם המשיב לתיקון פסק הדין מיום 3.6.09
תגובת מטעם המבקשת מיום 11.6.09

בשם המבקשת:

עו"ד חיה רודניצקי-דרורי

בשם המשיב:

עו"ד פרידמן אדווין
החלטה

לאחר עי ון ב בקש ת המ שיב ) האב ( ובתגובת המבקשת ) האם (  ,סבורים אנו כי
אכן חלה השמטה בפסק דיננו  ,ואנו מתקנים אותה בזה .
החלטה ז ו תיד רש רק לענין החזרת הקטין לצרפת  .על פ י ה חלטת בית
המשפט המחוזי – שאותה מבקש המ שיב ל אשש – יוחזר הקטין ל צרפת ב ליווי המ שיב
או מי מטעמ ו .עו ד הוח לט ש ביט ולו ש ל צ ו עיכ וב היצ יאה מ הא רץ י ימסר ליד י ב " כ
המשיב יחד עם דרכונו של הקטין ; ושהמשיב יו דיע למבקשת על פרטי הטי סה והכוו נה
לרכוש כרטיס לאותה טיסה.
החלטה זו תעמוד על כנה  ,בכפוף לאמור להלן  ,בהנחה כי הד עת ה מבק שת
לשוב לצרפת יחד עם הקטין:
א.
המבקשת תלווה א ת ה קטין בטיסה ,כדי שלא לה קשות עליו  ,ועל כ ן יימסר
דרכונו לידי המשיב בנמל התעופה  ,בדוכן חברת התעופה בטרם הטיסה .
הקטין ישב ליד אמו במטוס.
ב.
מועד הטיסה ומספרה יתואם בין הצדדים ,ובאי כוחם מתבקשים לסייע .
ג.
היה והמ בקשת תוד יע שא ינה מת כוונת לטו ס ,יחול האמור ב פסק ד ינו של בית
ד.
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המשפט המחוזי  ,כפי שהובא לעיל  ,ללא כל שינוי .
איננו רואים מקום לעסוק ב שא ר הנושאים שהעלת ה ה מבקש ת בתגובתה
לבקשת המשיב .
ניתנה היום  ,כ" ב בסיון התשס "ט ) .( 14.6.2009
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