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 לחו?•הבגיסהל^שראל- )א(11 סעיף לפי החלטה הנדון:
________.t.tt 10מראפוגאג מרשד:

 הקבע ישיבת רישיון את לבטל שוקל חוא מ למרשך, שלום, סילבן מר דאז הפנים שר הודיע 21.10.15 ביום

.1952 התשי״ב- לישראל, הכניסה לחוק )א(11 סעיף לבי הפנים שר לסמכות בחתאם בישראל שלו

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

בכתב, טיעונים הוגשו אורכות, מספר שהתבקשו

 טיעוניו מלוא להעלות באפשרותו כי לו נמסר בו ,14,01,16 במם בע״פ שימוע למרשך נערך לכך, בהמשך

 שלנו «המסר :כי היתר מן מרשך טען שימוע אותו במסגרת בעניינו. החלטה לקבלת קודם בפניי יובאו אשר

אתכס״. לחרוג יכולים אנחנו נס אותנו הורגים שאתם כמי

 הוגנת הזדמנות למרשך ניתנה כ> ששוכנעתי לאחר האמורה, כהודעה שפורטו הנימוקים כל יסוד על

 בשימוע והן בכתב כטיעונים הן בישראל שלו הקבע ישיבת רישיון את לבטל הכוונה נגד טענותיו להשמיע

 המיוחסים המעשים את ביצע מרשך בי עולה מהן מספיקות מנהליות ראיות בפני שהונחו ולאחר פה, בעל

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

 .13.10.15 ביום מרשך שביצע הרצחני הטרור מעשה עומד הקבע ישיבת רישיון לביטול ההחלטה ביסוד

 תמימים- אזרחים שלושה של למותם הוביל אשר טרור מעשה בוזאא(, :)להלן נוסף אדם עם ביתד מרשך

 קודם אחרים. של לפציעתם גרם וכן יל, ז חיים חביב ומר ז*׳ל לייקין ריצ׳רד מר ז״ל, גובברג אלון מר

 הסטודנטים ארגון במסגרת לפעול והחל החמאס לארגון מרשך הצטרף ,2013 מרץ חודש במהלך למעשה,

 כי הודיע ך ומרש רצחני פיגוע לרצע בהאא של כוונתו על למרשך נודע לרצח קודם יום החמאס. תנועת של

 לידיו לקח ומרשך הפיגוע, ביום השניים נפגשו וסכין, אקדח רכש שבהאא לאחר בביצועו. להשתתף ברצונו

 החל מסוים בשלב בירושלים. מרכזי קו שהינו 78 קו אוטובוס על חשניים עלו לכך בהמשך האקדח. את

 רבים של לפציעתם גרם ואף קרוב מטווח נוטעים שלושה מרשך רצח אלו במעשיו בנוסעים. יורה מרשך

נוספים.

 רשיון בעל מהיותו נובע אשר בישראל התנועה חופש ניצול תוך ידו על בוצעה מרשך של זו טרור פעילות

זיקה על מושתת בישראל קבע לישיבת רישיון ישראלית. זהות תעודת הנושא בישראל, קבע לישיבת
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 ובאופן חתושב כלפי ואחראית מחויבת עצמת תאה שהמדינה □אופן למדינה, התושג שבין מהותית

לפגוע שלא גיותר הבסיסית בצורה ומחויב המשותפים ובחיים בשותפות הכרוך בנטל נושא שהתושב

 ברישיון 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 חמקפל סטטוס אינה קבע, תושבות

בו. ולהחזיק להמשיך ומבקש בו שמחזיק מי של והמחויבויות החובות לאגד הנוגעות

 היועץ עם התייעצות קיום ולאחר ביותר חריגים במקרים נעשה בישראל, קבע לישיבת רשיון של ביטולו

 זח כמו בישראל. קבע לישיבת רשיון של מהותו לשורש הלורדים למסרים ומוגבל לממשלה, המשפטי

שבפנינו.

 הובילו נוסף, אדם עם חדא בצוותא ביהודים, לפגוע במטרה לאומני רקע על בוצעו מרשך, של מעשיו

 לפגוע המכוון חטרור מגל כחלק נוספים, של קשה ולפגיעה תמימים ישראל אזרחי שלושה של למותם

 מרכזי תנועה לציר והנגישות חתנועה חופש ניצול תוך וזאת ותושביה־ אזרחיה ובשלום המדינה בנטחון

 הבסיסית המחויבות של וחמורה בוטה הפרה מחווים אלו מעשים ירושלים. בעיר הציבורית ולתחבורה

 לבעל המעניקה למדינה מחויבות של חבסיסי הגרעין קרי- לעיל, כאמור קבע, לישיבת ברשיון המגולמת

מכך. המבע כל על תושב, של יתר זכויות הרשיון

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

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

דדעי מכלוף אריה ח"כ
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