
ישראל מדינת

הפרוטוקול:

טלפונית( התקבלו הוועדה חבר* )עמדות 23.11.14 הישיבה: תאריך

טלפונית, עמדתם את נתנו הוועדה חבר• כל ביש״בר.: כחים1נ

 למתן מיוחד הומניטארי טעם בבקשה יש האם דעתה עת לחוות התבקשה הוועדה
המוזמנת. בעבור שהייה היתר

 איחוד הליך הופסק לפיה 19.11.14 בתאריך ניתנה האוכלוסין רשות החלטת
 בעלה(. )מות מלהתקיים ק0פ המשפחתי שהתא לאחר המוזמנת לגבי המשפחות

 מף הר בשמנת הכנסת בבית הרצחני בפיגוע המפגעים אחד חיה המוזמנת של בעלה
 את להציל שהגיע משטרה ואיש מפשע חפים מתפללים 4 קר בדם נרצחו בו בירושלים

 ף.01נ ואדם המוזמנת של הבעלה ׳”ע הוא גם ונרצח המתפללים
 שהייה שהתה כן לפני בישראל שהתה ואט 2010 משנת שה״ה ה*תר היה למוזמנת

 בישראל שהייה היתר לה היה בטרם עוד נולד הבנור הבן ה׳תר. ללא חוקית בלתי
 היתר למתן מיוחד הומניטארי טעם •ש חאם לבחינה ועדה1ה אל הופנתה הבקשה

לחוק, .1א3 עיף0 לפי בישראל שה״ה
 כולה שכמעט המוזמנת של משפחתה לגבי הנתונים את שבדקה לאחר הוועדה
 מגורי למקום גאוגרפית בקרבת )באזור ווארחה0ב מתגוררת אשר ר1אז תושבת
 צעיר שגילם בקטינים מדובר קבע. תושבי שהם הקטינים של מעמדם את וכן הילדים(

אינו בישראל מעמדם זאת, עם יחד אמם. של מושבה מקום אחר ללכת 1יידרש1 מאוד

 דיוני תמצית
עדה:1הו

לאזור. עימה מיציאתם ייפגע ולא האם של ממעמדה מושפע
 מיוחד. הומניטארי טעם בבקשה אין הוועדה חבר* כל דעת על

 ולהעביר הרתעה, ליצר שמטרתם הרוצחים, משפחות ביב0 לים1הט*פ במסגרת הנ״ל
 ומקיפה, שלמה תג!בה ללא •!עברו לא זח וג0מ פיגועים כי ציבורי ר0מ

 היתר לה ולתת להמשיך מיוחד הומניטארי טעם הוועדה ראתה לא לעיל האמ!ר לאור
בישראל. שהייה

 בה ואין מאחר למוזמנת שהייה היתר למתן הבקשה את לדחות לשר ממליצה עדה1הו
הבאים: מהטעמים מיוחד הומניטארי טעם

 נוף הר בשכונת הכנסת בבית הרצחני בפיגוע המפגעים אחד היה המוזמנת של בעלה
 את להציל שהגיע משטרה ואיש מפשע חפים מתפללים 4 קר בדם נרצחו בו בירושלים

 נוסף. ואדם המוזמנת של הבעלה ע"׳ הוא גם ונרצח המתפללים
שמת. לאחר להתקיים הפסיק המשפחתי תא

 שה״ה שהתה כן לפני בישראל שהתה ואם 2010 משנת שהייה היתר היה למוזמנת
היתר. ללא חוקית בלתי

 היתר למתן מיוחד הומניטארי טעם •ש האם לבחינה ועדה1ה אל הופנתה הבקשה
לחוק. .1א3 סעיף לפי בישראל שהייה

 כולה שכמעט המוזמנת של משפחתה לגבי הנתונים את שבדקה לאחר הוועדה
 מגורי למקום גאוגרפית בקרבת )באזור בסווארחה מתגוררת אשר אזור תושבת
 צעיר שגילם בקטינים מדובר קבע. תושב• שהם הקטינים של מעמדם את וכן הילדים(

אינו בישראל מעמדם זאת, עם יחד אמם. של מושבה מקום אחר ללכת 1ויידרש מאוד

לשר: חמלצה

------ - - ........ .

לאזור. עימה מיציאתם ״פגע ולא האם של ממעמדה מושפע
 הדבר ייפגע לא לאזור אותם תוציא אם גם האם. של במעמדה מושפע אינו מעמדם

במעמדם.
 מיוחד. הומניטארי טעם בבקשה אין הוועדה חברי כל דעת על

- שב"כ עמדת
 ולהעביר הרתעה, ליצר שמטרתם הרוצחים, משפחות סביב הטיפולים במסגרת "הליל
 ומקיפה". שלמה תגובה ללא עברו1י לא זה מסוג פיגועים כי ציבורי מסר
 היתר לה ולתת להמשיך מיוחד הומניטארי טעם הזועדה ראתה לא לעיל האמור לאור

בישראל. שה״ה


