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לבגוד
 עו׳׳ד פומרנץ, מיכל גב׳

 צתן בן סמדר ד״עו משרד

03-686SS96 בפמס:

וברכח, שלוכז
 לישראל- הכניסה לחוק )א(11 ?זעיר לפי החלטההנדון:

________<אטישת.ז. מרשד:מר

 הקבע ישיבת רישיוך את לבטל שוקל הוא כי למרשך, שלום, סילבן מר דאז הפנים שר הח־יע 21.10.15 ביום

-1952 התשי״ב- לישראל, הכניסה לחוק )א(11 סעיף לפי הפנים שר לסמכות בהתאם בישראל שלו

 לאחר ,15.12.15 ביום לאמור. בייחס בכתב טענותיו להגיש יום 30 למרשך ניתנו זו הודעה במסגרת

בכתב. טיעוני□ הוגשו אורכות, מספר שהתבקשו

 טיעוניו מלוא להעלות באפשרותו כי לו נמסר בו ,24.-12.15 ביום בע״פ שימוע למרשך נערך לכך, בהמשך

 לאירוע קשר לו איך כי מרשך טען שימוע אותו במסגרת בעניינו. החלטה לקבלת קודם בפניי יובאו אשר

 כי שוכנעתי בפניי שהונחו המנהליות מהראיות להלן, כמפורט אולם אישום, כתב נגדו הוגש שבעטיו הטרור

האמור. באירוע מעורב היה מרשך

 הומת הזדמנות למרשך ניתנה כי ששוכנעתי לאחר האמורה, בהודעה שפורסו הנימוקים כל יסוד על

 בשימוע והן בכתב בטיעונים הן בישראל שלו הקבע ישיבת רישיון את לבטל הכוונה מד טענותיו להשמיע

 המיוחסים המעשי□ את ביצע מרשו כי עולה מהן מספיקות מנהליות ראיות בפני שהונחו ולאחר פה, בעל

בישראל. מרשד של הקבע ישיבת רישיון את לבטל החלטתי להלן, יפורטו ואשר לו

 .13.09.15 ביום מרשן שביצע הרצחני הטרור מעשה עומד הקבע ישיבת רישיון לביטול ההחלטה ביסוד

 אל במסגד הלילה במהלך התבצרו אשר מוסלמים צעירים בין עימותים החלו הבוקר, בשעות 13.9.15 ביום

 ובעקבות היום באותו ההתקהלות. את לפזר מנת על למקום הגיעו אשר המשטרה כוחות ובין אקצא

 כלי על אבני□ ליידות חדא בצוותא החליטו אשר נוספים פעילים ע□ מרשך נפגש הצהרים בשעות האמור,

 תגמול״ כ״פעולת וזאת השנה, ראש בערב בירושלים, מרכזי תנועה בציר יהודים ידי על הנהוגים רכב

 רכב כלי על אבנים במכוון השליך אחרים, עם ביחד מרשך, לכך, בהמשך חבית. בהר הנעשה עם והזדהות

 ז״ל לבלוביץ אלכס מר ישראלי, אזרח נהרג אלו ממעשים כתוצאה בירושלים, המרכזי התנועה בציר שנסעו

נוסף. לאדם חמורה תבלה ונגרמה
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 רשיון כעל מהיותו נובע אשר בישראל הומועה חופש ניצול מוך ידו על בוצעה מרשך של זו טרור פעילות

 זיקח על מושתת בישראל קבע לישיבת רישיון ישראלית. זהות תעודת המשא בישראל, קבע לישיבת

ובאופן התושב כלפי ואחראית מחויבת עצמה רואה שהמדינה באופן למדינה, התושב שבין מהותית

 לפגוע שלא כיותר הבסיסית בצורה ומחויב המשותפים ובדויים בשותפות הכרוך בנטל נושא שהתושב

 ברישיוך מהחזקה הנובעות והחובות הזכויות שלל רקע על זו, במסגרת קיומה. תחת לחתור או במדינה,

 ובוודאי שתושבות, כך בשל וזאת בסיסית, ונאמנות מחויבות בתוכו מקפל התושבות מעמד קבע, לישיבת

 נפקויות מגלם הוא וככזה, מחויבויות, כל ללא בלבד, זכויות בתוכו המקפל סטטוס אמה קבע, תושבות

בו, ולהחזיק לחמשיך ומבקש בו שמחזיק מי של והמחויבויות החובות לאגד הנוגעות

 היועץ עם התייעצות קיום ולאחר ביותר חריגים במקרים נעשה גישראל, קבע לישיגת רשיון של ביטולו

 זה כמו .בישראל מבע לישיבת שיוו ר של מהותו לשורש היורדים למסרים ומוגבל לממשלה, המשפטי

שבפנינו.

 אחרים, עס חדא בצוותא השנה, ראש בערב ביהודים לפגוע במטרה לאומני רקע על בוצעו מרשך, של מעשיו

 לפגוע המכוון הטרור מגל כחלק נוסף, אזרח של קשה ולפגיעה תמים ישראלי אזרח של למותו הובילו

 מרכזי תנועה לציר והננישות התנועה חופש ניצול תוך וזאת ותושביה־ אזרחיה ובשלום חמדינח בבטחון

 ברשיון המגולמת הבסיסית המחויבות של וחמורה בוטה הפרה מהווים אלו מעשים ירושלים. בעיר

 יתר זכויות הרשיון לבעל המעניקה למדינה מחויבות של הבסיסי הגרעין קרי- לעיל, כאמור קבע, לישיבת

מכך. הנובע כל על תושב, של

 המפורט כל את ששקלתי ולאחר הטרור, גל של החמורות ובנסיבות ותוצאותיהם, המעשים חומרת לאור

בישראל. מרשך של הקבע ישיבת רישיון את ולבטל בסמכותי שימוש לעשות החלטתי לעיל,

 אריה ח״ב

הפנים שר
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