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 המדמה מתכבדת 16.12.14 מיום ברק־ארז( ד׳ השופטת הנכבד)כב׳ המשפט בית להחלטת בהתאם

:כדלקמן מטעמה, מעדכנת הודעה להגיש

 למשיב מכתב צירפו אליה אשר מטעמם, הודעה העותרים באי־פוח הגישו 25.12.14 ביום .1

.1 העותרת של בעניינה בכתב טיעונים המפרט הפנים״(, )״שר 1

 לביטול הנימוקים את מפרטת אשר המסכמת, החלטתו את הפנים שר נתן 24.3.15 ביום .2

בישראל. 1 העותרת של השהייה היתר

1מש/ ומסומן מצורף 24.3.15 מיום הפנים שר של החלטתו העתק -
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הפנים שר

 התשע״ה בניסן ד׳
 2015 במרץ 24

2015-1924 שר.
לכבוד
האוכלוסק רשות

8134/14 - כישראל השה»יח היתר ביסול - ג^מאל ו3« ,הגגהנדץ:

 וכן 8x34/14 בבג״צ ג׳מאל אבו הגב׳ של עתירתה לעיוני הועברו ,2014 בנובמבר 25 מיום להחלטתי בהמשך

.2014 בדצמבר 25 מיום בכתב הנוספות טענותיה

 25 מיום החלטתי את לשנות מקום אין כי החלטתי לעיוני, שהועבר החומר במכלול שעיינתי לאחר

להלן. שיפורטו הטעמים מן וזאת ,2014 בנובמבר

 איפשרה ג׳מאל, אבו הגב׳ של השהייה היתר את בהחלטה.לבטל עניינו ^שר ,8134/14 בג״צ במסגרת

 הם אשר בעתירה, לאמור מעבר נוספות טענות להם שיש ככל בכתב טענותיהם להעביר לעותרים המדינה

הפנים. שר בפני שיהיו חשוב כי סבורים

 רשות נוהל בתנאי עומדת היא כי נטען ג׳מאל אבו הגב׳ של כוחה באי שהעבירו הנוספות הטענות במסגרת

 הזוג בן פטירת של במצבים ישראלי של זוג לבן מעמד למתן בקשות בבחינת העוסק וההגירה האוכלוסין

 אינדיקציה המהווה דבר * ילדים של קיומם לאוד האמור, לנוהל בהתאם לדידם, גירושין. או הישראלי

בישראל. מעמד למבקשת ליתן מקום היה ־ הנוהל פי על הומניטאריים לטעמים

 לוועדה גרושה או אלמנה של עניינה להעלאת תנאי מהווה ילדים של קיומם בנוהל, לאמור בהתאם

 לוועדה ההעלאה עצם זאת, עם השעה(. הוראת לפי הפנים לשר הממליצה לוועדה )ובענייננו, חבינמשרדית

 אחד שיקול מהווה הילדים, של גילם אף זה ובכלל ילדים, של וקיומם בישראל, מעמד מתן מחייב לא

 עצם ועוד, זאת הבלעדי. השיקול ואינו ההומניטאריות, שאלת במסגרת הנבחנים השיקולים במכלול

 כללית בחינה נעשית הדיון במסגרת ומקרה. מקרח בכל זר להורה מעמד למתן יביא לא ילדים של קיומם

 הנסיבות מכלול שייבחנו כשם אוטומטי. באופן מעמד למתן להביא כדי אחד בנתון ואין הנסיבות של

 בדרך שלא שהתאלמנה מי של בעניינה הנסיבות מכלול ייבחנו הטבע, בדרך שהתאלמנה מי של בעניינה

הטבע.

 קבע תושבי ילדים ג׳מאל אבו לגב׳ כי העובדה אליי, ומהמלצתה בוועדה הדיון מסיכום לראות שניתן כפי

 מכלול בחינת וכן לעניין הנוגעים הנתונים מכלול בחינת לאחר אך ובפניי, הוועדה בפני עמדה בישראל

 הומניטאריים טעמים בעניינה מתקיימים לא כי מצאתי לאזור, העם אשר ג׳מאל, אבו הגב׳ של זיקותיה

להלן. שיפורט כפי הכל בישראל. שהייה היתר למתן מיוחדים
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 ״תצחיר )לפי 2000 משכת נוהגת אשר בישראל, קבע לישיבת רישיון בעלי בעניין למדיניות בהתאס

 חייח□ מרכז את העתיקו שחוריהם בעת קטינים, שהיו מי ״לגבי כי לקטינים)קבע הנוגע בכל שרנסקי״(,

 תילקח לא זה ולעניין בגירותם, מיום תיבדק בישראל תושבותם שאלת שככלל, הרי לישראל מחוץ אל

 רישיון כבעלי ג׳מאל, אבו חגב׳ של ילדיה מעמד לכך, בהתאם .,,בגירותס ליום שקדמה התקופה בחשבון

קטינים בעודם אמם, עם לאזור ממעבר ייפגע לא בישראל, קבע לישיבת

 מקום באזור. אמם במחיצת יתגוררו כי סביר הדברים מטבע אשר ביותר, צעיר בגיל בילדים מדובר

 מתגוררת באזור זה ובמקום בישראל, הקודם חמגורים למקום ביותר רבה בסמיכות נמצא באזור המגורים

 ובני ואב מאם מאחיח וששח ג׳מאל אבו הגב׳ של אמה )וביניהם האס של המורחבת משפחתה מרבית

 מעבדם עם גס בישראל קבע לישיבת רישיון בעלי נותריס שהילדים לכך לב בשים זאת, לצד משפחותיהם(.

 אונל עיתיים לביקורים קושי ללא להגיע יוכלו הם שככלל הרי אמם כמחיצת מגורים לצורך לאזור

בישראל. משפחתם

 רפואי במעקב נמצאים ילדיה כי נטען ג״מאל אבו הגב' של כוחה באי של הנוספות הטעמת במסגרת

 3במצ מדובר כי שצורפו הרפואיים המסמכים מן לא ואף שנטענו חטענות מן עולה לא זאת, עם בישראל,

 תיתר מתן הגוהגת, למדיניות בהתאם כשלעצמו, מצדיק אינו הוא גם אשר הילדים, של רפואי חירום

 חהירום. מצב תקופת למשך מישראל ביציאתה עיכוב ־ חיותר לכל ־ אלא גימאל, אבו לגב׳ בישראל שהייה

 ככלל, יוכלו, הם בישראל, דווקא לקבלו צורך קיים אשר רפואי, לשירות הילדים שיזדקקו ככל פנים, כל על

בישראל. קבע לישיבת רישיון כבעלי לישראל, להיכנס

 במקרח בישראל ישיבח רשיון או שחייה חיתו־ ליתן מוסמך הפגים שר השעה, להוראת 1א3 לסעיף בהתאם

 דעת שיקול ומותיר הללו, הטעמים את מפרט אינו החוק מיוחדים. הומניטאריים טעמים מתקיימים בו

 הומניטאריות בקשות של מטיבן זה. סעיף פי על הנדונים למקרים חנוגעות הנסיבות במכלול להתחשב רחב

 מקדח כל כאמור. לבקשות היעמת יצדיקו אשר נסיבות של מראש מוגדרת רשימה ואין זחות, אינן שחן

הייחודיות. נסיבותיו על׳פי נבחן

 ,2014 בנובמבר 25 מיום בחחלסתי פורטו אשר לנימוקים בהצטרף לעיל, כמתואר השיקולים במכלול

בישראל. ג׳מאל אבו הגב׳ של השחייה היתר להארכת לבקשה להיעתר הצדקה אין כי החלטתי
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