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1952 - לישראל, הכניסה לרוימ א11 סעיף *>3ל הרולטה :הנדון

 הקבע ישיבת רישיון ביטול על חדשה החלטה לקבל שוקל אני כי לך הודעתי 2018 במרץ 18 ביו□

 - )להלן 1952 *“ התשי״ב לישראל, הכניסה לחוק גא ג סעיף פי על לסמכותי בהתאם בישראל שלך

.2018 במרץ 11 ביום ופורסם ,2018 במרץ 7 ביום בכנסת התקבל אשר הכניסה(, חוק

 בעניינך, הקיים החומר את שבחנתי לאחר האמורה, בהודעתי שפורטו הנימוקים כל יסוד על

 לך ניתנה כי ששוכנעתי ולאחר המייעצת, הוועדה בהמלצת עיינתי אליי, שהוגשו כפי טיעוניך

 בישראל. שלך הקבע ישיבת רישיון את לבטל החלטתי טענותיך, את להשמיע הוגנת הזדמנות

 לביטול המשפטים ושרת לממשלה המשפטי היועץ הסכמת את שקיבלתי לאחר התקבלה החלטתי

התושבות.

 ביום אחרים עם יחד שביצעת הרצחני הטרור מעשה עומד הישיבה רישיון לביטול ההחלטה ביסוד

 עימותים עם והזדהות תגמול״ ״פעולת לבצע החלטה מתוך ידך על נעשה אשר ,2015 בספטמבר 13

 תנועה בציר שנסעו רכב כלי על אבנים במכוון השלכת לכך, בהמשך הבית. בהר יום באותו שאירעו

 ונגרמה ז״ל לבלוביץ׳ אלכס מר ישראלי, אזרח נהרג אלו ממעשים כתוצאה בירושלים, מרכזי

נוסף. לאדם חמורה חבלה

.2016 רביציא 19 במס שלך הקבע ישיבת רישיון בוטל זה מעשה בעקבות

 דינך ונגזר לטרור, הקשורות נוספות ובעבירות הריגה בעבירת הורשעת הרישיון ביטול לאחר

 היוזם, בהיותך במעשה, המעורבים מבין ביותר החמור העונש שהינו מאסר, שנות עשרה לשמונה

 הקטלנית. לתוצאה הביאה דבר של שבסופו האבן את שהשליך זה ואשר ביותר, והפעיל המעורב

 אותן העבירות של חומרתן על המשפט בית עומד המעורבים של בעניינם ניתנו אשר בהחלטות

הטראגיות. ותוצאותיהן ביצוען נסיבות ביצעת,
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 לחוק א11 לסעיף בהתאם ישראל למדינת אמונים הפרת של מובהק מעשה מהווים אלה מעשים

 בצוותא נעשו שהם מוקדם, תכנון להם שקדם לכך כלשעצמה, מעשיך לחומרת מעבר הכניסה.

 נעשו שהמעשים לכך ביהודים, לפגוע מטרה מתוך בירושלים, מרכזי בכביש אחרים, עם חדא

 ידך על נעשו שהמעשים העובדה נוכח התוצאה, עקב רק והופסקו דקות 15 - ב של ארוך זמן בפרק

 עילה מקימים מעשיך ,2015 שנת בטוף ישראל את שפקד הטרור גל את פתח אשר ראשון, כמעשה

 בעבירת הורשעת כי העובדה את להוסיף יש לכך בישראל, שלך הקבע ישיבת רישיון לביטול

 את שניצלת לכך ליתן יש לחומרה משמעותי משקל לטרור. הקשורות נוספות בעבירות וכן הריגה,

 עבירות ביצוע תוך אידיאולוגי, רקע על וזאת מפשע בחמים לפגוע מנת על ישראל תושב היותך

רבים, אזרחים ונפצעו נרצחו במהלכו טרור, לגל כפתיחה נוספות,

 המדינה, כלפי ישראל כתושב מחויבותך של הבסיסי בגרעין חמורה פגיעה מהווים אלה, מעשים

 הנאמנות מהות לשורש היורךים מעשים בהיותם הכניסה, בחוק שהוגדרו לעילות בהתאם

 אזרחיה חיי את להפוך למצער או המדינה של בקיומה לפגוע ניסיון על מעידים מעשיך הבסיסית.

מפשע. בחפים פגיעה תוך זאת נסבלים, לבלתי ותושביה

 את וקיבלתי הוועדה, המלצת במסגרת מענה ניתן להם והכלליות, הפרטניות טענותיך את בחנתי

הוועדה. בהמלצת האמור

 של מהותו לשורש היורדים ביותר חריגים במקרים נעשה בישראל קבע לישיבת רישיון ביטול

 לפסק בהמשך שהופץ החוק תזכיר לכך, בהתאם שבפנינו. זה כמו בישראל, קבע לישיבת רישיון

 תוך האזרחות, בחוק הקיימות העילות פי על נעשה (,7803/06 )בג>׳צ ערפה אבו בעניין הדין

 המשפטי היועץ של הסכמתו לקבלת הדרישה בו נקבעה וכן קבע, תושבי של לסיטואציה התאמה

 המשפטי היועץ לכך, בהתאם ומשמעותי. חריג במהלך מדובר כי העובדה לאור לממשלה,

 היועץ הסכמת לקבלת הדרישה את הורידה הפנים שוועדת אף החוק. תזכיר על ידו סמך לממשלה

 לצורך נוספות דרישות הפנים ועדת ידי על הוספו זו, עמדה קיבלה והכנסת לממשלה, המשפטי

 הוועדה המלצת לקבלת דרישה הכוללות דוגמתך, תושבים לגבי אמונים הפרת בגין תושבות ביטול

 הסכמת את ולקבל לפנות אמשיך כ> הודעתי מכן ולאחר המשפטים, שרת הסכמת וכן המייעצת

 תיקון לפני שהיה כפי אמונים הפרת בשל תושבות לביטול בבקשות לממשלה המשפטי היועץ

 היועץ הסכמת את קיבלתי לכך, בהמשך החוק. לתזכיר מעבר אף מורחב הסדר נוצר ובכך החוק,

תושבותך. לביטול לממשלה המשפטי
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 מחויבותך של הבסיסי בגרעין חמורה פגיעה מהווים מעשיך כי והעובדה לעיל, האמור לאור

 הקבע ישיבת רישיון את ולבטל בסמכותי שימוש לעשות החלטתי המדינה, כלפי ישראל כתושב

 המשפטי היועץ הסכמת המייעצת, הוועדה המלצת את שקיבלתי לאחר וזאת בישראל, שלך

המשפטים. שרת והסכמת לממשלה

:העתקים

 וההגירה האוכלוסין מנהל יוסף,מנכ״ל מור שלמה פרופ׳

וההגירה האוכלוסין מנהל המשפטי סולומון,יועץ דניאל עו״ד
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