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ב "רצ.  ר לוטה זלצברגר"ל מטעם המוקד להגנת הפרט מיסודה של ד"אנו מייצגים את הנ .5

אנו מבקשים לדעת האם קיים חומר ראיות גלוי מכל סוג שניתן יהיה   .העתק יפוי כוח

אנו גם מבקשים לקבל פרפראזה מפורטת אודות המדעים הקיימים .  ונינולהעביר לעי

לאפשר , במידה ויועבר לנו חומר נוסף, כן אנו מבקשים.  ואשר מבססים את הוצאת הצו

 .השלמת הטיעון

מרשי  מכחיש מכל וכל את הטענה הבסיסית העומדת מאחורי הוצאת הצו הזמני בדבר  .5

 .  היותו בקשר עם פעילי החזית העממית בחוץ לארץ

מרשי טוען כי העיתוי להוצאת הצו הינו למעשה קשור לעובדה שלפני שנתיים הוא  ./

וניסיה השנה אמור להתקיים שוב אותו פורום בט.  World Social Forum-השתתף ב

אנו מזמינים את כבודו לעניין באתר האינטרנט של הפורום .  5051././5החל מיום 

ולגלות כי המדובר במגוון רחב מאוד של ארגונים לא ממשלתיים המבקשים קידום 

 .https://fsm2015.org/en:  הכתבות.  'וכוכדור הארץ שימור , מטרות חברתיות

, מרשי לא נחקר כלל וכלל אודות החשדות שהועלו בנימוקים הכללים שפורטו בגוף הצו .5

 .  ועולה הרושם כי המדובר בחשדות סרק ללא כל בסיס במציעות

אם .  בחודש מרס לצרפת ובחודש נובמבר לבלגיה, ל פעמים"מרשי נסע לחו 5055בשנת  .1

בר בנסיעות תמימות ללא קשר לפעילות וזאת כי היה מדו, שובו לא נחקר או תוחקר בכלל

 .אסורה כלשהי

https://fsm2015.org/en
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אין אנו יודעים האם המדובר במידע ".  מידע"על פי הנאמר בצו הוצאתו מבוסס על  .8

אנו מבקשים שבטרם יחליט כבודו לעניין , אם המדובר במידע אנושי.  אנושי או אחר

המקורות על דות מידע מפורט אושרות הבטחון הכללי יעמיד לעיונו של אדוני ש, הצו

כוונתנו .  מנת שאדוני יוכל להחליט בעצמו האם ניתן לסמוך על המידע הקיים אם לאו

 לאשרות הבטחון אלא גם דרכי גיוסם ואם , היא לא רק לתנאי העסקתם של אותם מקורות

במקרה .  חולשה כלשהי הקיימת אצל אותם מקורות כדי להביאם למסור את המידעניצל 

בקשה לאיחוד , למשל, כוונתנו היא.  להתייחס למדעים בחשדות רבה יש, לדידנו, כזה

כנס לארץ יל או היתר לה"בקשה למתן היתר לנסוע לחו מצידו של המקור או משפחות

אנו גם מבקשים שכבודו יקבל מידע מפורט .  'לצרכי טיפול רפואי של קרוב משפחה וכיו

בפרנסה חודשית אם מסוג  התמורה אותה מקבל כל מקור ומקור ואם המדובר אודות

 .אחר

אנו מתנגדים להוצאת הצו גם מן הטעם שהדבר פוגע מעבר לנדרש בזכות יסוד של כל  .6

 .ל"והיא הזכות לנסוע לחו -כולל מרשי  –תושב המדינה 

אנו מבקשים לציין כי מרשי נשפט לפני יותר משש שנים ומאז הוא לא הסתבך בכלל  .6

 .בפלילים

אנו מבקשים ממך לבטל את הצו הקיים אשר הינו בתוקף עד ליום , עיללאור כל האמור ל .1

 .ולא להוציא צו נוסף לתקופה ממושכת יותר 6.5.5051
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