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המשפטי המעץ לשכת
Office Of Tho Legal Adviserישראל מדיגת
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לכבוד
פומוצץ מיצל ער׳ד

 נתן בן סמדר עו״ד משרד
03-6868596 בפטס:

וברכה, שלום

כדלקמן: להשיבך ואבקש לטיפולי הועברו הפנים שר אל שבנדון מכתבייך

דוויאת, מר את הפרט, לחמת המוקד מטעם מייצגת, את כי הודעת שבנדון במכתבייך .1

בישראל. שלהם הקבע תושבות מעמד ביטול לשקילת הפנים שר בהם שהחל
 לחוק גג)א( סעיף לפי לפעול כומה על הודעה על הפנים שר חתם 21.10.15 ביום לך כידוע .2

דלעיל. הקבע תושבי לארבעת ,1952 - התשי״ב ,לישראל הכניסה
 וכולס הסוהר בתי שירות באמצעות הארבעה מן אחד לכל הועברו הפנים שר של הודעותיו .3

 ביום גאנם אבו מר ,27.10.15 ביום דוויאת ומר אטרש )מר המכתבים מן עותק קיבלו
(.3.גג.15 ביום כף אבו ומר 28.10.15

 הפרט להגנת המוקד מן ג׳ובראן עו״ד פנתה 22.10.15 ביום כבר כי מציינת את במכתבייך .4׳
 המוקד פניית העתק צירוף תוך בנדון הארבעה ייצוג על והודיעה בנדון הפנים שר אל

יום. מאותו הפרט להגנת
 כך על עתה עד לח״מ ידוע לא ,בעניין השר לשכת עם טלפון שיחת בדבר הטענות אף על

 שבנדון המאוחרות לפניות בניגוד וזאת הפנים, שר ללשכת הועבר אכן זה שמכתב
ידך. שבחתימת

 קאסם בעניין בעתירה להכרעה עד בנדון ההליכים המשך את להשהות ביקשת במכתבייך .5
זו עתירה (.7803/06)ערפה אבו בבג"צ להכרעה עד ולמעשה (303/06 הפנים)עת״מ שר נ׳

ש״רוח לקבל רשות לך UJ1 ,94584 ■רושלימ ,6 ■שייט ילת0מ רחי

 בישראל מושבות מעמד ל^טול חליפים הגדון!
16.11.15,10.11.15,10.11.15 מיום מכתבייך

הליכים בענין גאנם, אבו ומר אטרש,מר כף, אבומר

02-6294836www.piba.gov.ii :0פק 02-6294723 טל:

http://www.piba.gov.ii
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המשהטי היועץ לשכמ
Office Of The Legal Adviser

ישראל מדינת
 האונלוט׳) מ1דש

והחברה
Population 1n4 IrrKntgntion 

Authority

 כנגד בימים צווי שניתנו מבלי העליון המשפט בבית לעשור קרוב כידוע, ועומדת, תלויה

זו, לדרישתך הצדקה כל ואין שם, שנדמו הקבע תושבות לביטול ההחלטה

 הר״מ, פקס למספר הח"מ, לידי תועבר כי אבקש המתוארת העניינים השתלשלות לנוכח .6

 תושבי לארבעת בנוגע הפנים שר להודעות ביחס שבידך התייחסות כל אילון, מלי ,גב לידי

 מגת על ,8.12.15 ליום עד וזאת לנוחיותך(, שוב ב״מצ הפנים שר דלעיל)הודעות הקבע

החלטתו. קבלת בטרם שתועלה טענה כל לשקול הפני□ לשר לאפשר

רב בכבןיך

 דמאי

המשפטי היועץ

5 העתקים

 שלום סילבן ח״כ » הפנים ושר הממשלה לראש המשנה
הפרס להגנת המוקד - ג׳ובראן עגיד ד״עו

 ,94584 ירושלים ,6 •שרים ילמ0מ רח'
02-6294836 :0ק9 02-6294723 טל:

שירות לקבל רשות לך יש
www.piba.govj!

http://www.piba.govj

