
 

 
 

 1116611.62: אריךת
 .0621 : נא לציין בתשובה

 
 

 לכבוד
 מר גלעד ארדן, הפנים שר

 1קפלן 
 ירושלים

 

 1.-6111061 :בפקס
 

 !דחוף

 
 

 ,שלום רב
 

, מאל'אבו ג ____' גבהודעות המתפרסמות בכלי התקשורת בעניינה של   :הנדון
 _______ ז"ת

 
פרקליטי המוקד כוחם של ייפתה את  (מרשתנו: להלן גם)מאל 'אבו ג ___' הגב 61

 1ב ייפוי כוח"מצ1 להגנת הפרט לטפל בענייניה מול הרשויות הישראליות

 :התברר באשר למרשתנו כדלהלן, היום" הארץ"מעיון אקראי באתר  11

ארדן ביטל את אשרת השהייה של אשת המחבל שביצע  11:49

 .)יהונתן ליס)את הפיגוע בבית הכנסת 

היא לא קיבלה כל , למועד כתיבת שורות אלו מבדיקה עם מרשתנו עלה כי נכון 01
 1ההיתר שבידהואף לא קיבלה הודעה בדבר כוונה לפעול לשלילת , הודעה בעניין

לאור העובדה שאנו לא נוהגים לנהל הליכים משפטיים על בסיס ידיעות  21
ל "אנו פונים אליך בכדי לברר האם הדיווח הנ, שהתפרסמו בכלי התקשורת

 1מדויק

לא ייתכן שאדם ילמד על 1 הרי שמדובר בהתנהלות פסולה, נכון במידה והדיווח 61
 1חריצת גורלו מכלי התקשורת ולא מהגורם עצמו אשר קיבל החלטה לגביו

באופן  לכאורה מדובר בהחלטה שניתנה  –במידה והדיווח מדויק , שוב –כמו כן  11
 ללאשכן היא נתקבלה , ש העליון"הנוגד את כללי המינהל התקין ופסיקת ביהמ

פ "ללא מתן זכות טיעון בכתב ובע, הודעה על כוונה לבצעהכל שקדמה לנתינתה 
, נסיבותיה הפרטניות של מרשתנו וילדיה שנשקלוללא  אף ולכאורה, ד"בליווי עו

אנו בספק רב האם ניתן משקל כלשהו אם בכלל , למשל, כך1 תושבי ישראל
, אינם בקו הבריאותלעובדה כי שניים מילדינו של מרשתנו הינם ילדים קטנים ש

 1 אשר נדרשים לטיפולים רפואיים

הדרג המיניסטריאלי הבכיר , בה הרוחות סוערות, כי דווקא בעת קשה זו ,מצופה 61
, תוך הפעלת שיקול דעת ובחינת מכלול הנסיבות, יהיה זה שינהג באופן אחראי

 1והימנעות מנקיטת צעדים מרחיקי לכת נגד חפים מפשע

 :כם להשיבנו בדחיפותנבקש, לאור האמור לעיל 81

 ?ומדויק נכון ווח המתפרסם בכלי התקשורת השוניםהאם הדי 1א

נבקש לקבל לידינו בדחיפות , מאל אכן נשלל'אבו ג' של גב ההיתרבאם  1ב
 1 העתק מההחלטה על כך
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אנו דורשים כי ההחלטה , מאל אכן נשלל'אבו ג' באם ההיתר של גב 1ג
יתאפשר למרשתנו  תבוטל ותחתיה יינקט הליך מינהלי תקין במסגרתו

 1להעלות טיעוניה בפניכם

נבקשכם להעביר אל , אולם בכוונתכם לעשות כן, באם ההיתר טרם נשלל 1ד
 1כל הודעה או החלטה עתידית בעניין, כמיופה כוח, המוקד

 1המידית לפנייתנו כםאנו מצפים להתייחסות    11
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