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בישראל מעמד לסבלת בסשתד :הנדון

:בתיק העובדות להלך

האזור. תושב ראשון מבעל בגירים ילדים 3 + אלמנה ,1960 ילידת האזור, תושבת הנך .1

 1991 משנת אלמן ,1917 יליד מ.ז. טאהא למר נישאת 23/6/1995 ביום .2

קודמת. מאישה בגיר בן ולו

/8 ביום ידכם. על לאחמ״ש בקשה הוגשה 20/8/1995 ביום .3  המצאת אי בשל סורבה הבקשה 1/1997

בישראל. עבורך חיים מרכז הוכחת ולאי הנדרשים מסמכים

 רלוונטיים מסמכים המצאת ולאחר האוכלוסין רשות ללשכת ב״כ באמצעות פניתם 9/99ב- .4

 מועד עד שהוארך מת״ק מסוג ישיבה רישיון לך הוענק 3/1/2000 בתאריך אושרה. בקשתכם

(.11/3/2011 ביום הישראלי)נפטר בעלך פטירת

 השעה, הוראת לחוק (1א)3 סעיף לפי מיוחדים הומניטאריים לעניינים לוועדה פנית 2011 בשנת .5

כנדרש. בישראל כדין השוהה מזמין בנמצא שאין הטעם מן הסף על נדחתה בקשתך אולם

:מסרת בו ראיון לך נערך 29/4/2014 ביום .6

ילדים. ולו הנשוי הראשוניים, מנישואיו בעלך בן עם גרה הנך •

ילדים. שלושה לך נולדו ממנו שכם לתושב שנים 6 נשואה היית הישראלי בעלך לפני •

איתה. מועט קשר לך יש כי טענת מוכבר, בג׳בל וגרה לירושלמי ־נשואה

 חודשים שישה לפני אותו ראית כי -טענת איתה. קשר לך אין כי טענת בחיפה, גרה

 אין כי טענת בלאטה, במחנה גר משפחתך. את לבקר הלכת כאשר בשכם, בשוק במקרה

פוקא, בבית גרים ואחיותיך אחיך שנים, 15 לפני נפטרו הוריך כי מסרת קשר. ביניכם

שכם. לפני הנמצא

 ומעמד למרשם האגף
 וזרים לאשרות המחלקה
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 ומעמד למרשם האגף
 וזרים לאשרות המחלקה
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הלאומי. הביטוח מקצבת מתקיימת הנך כי טענת •

בשכם. בית לך אין כי טענת •

חודשים. 4-5 כל באזור מבקרת הנך כי הצהרת •

:עולה בתיקך הקיימים מהנתונים .7

 בניגוד וזאת לבקרו, היתרים פעמים מספר וקיבלת פעמים מספר הסוהר בבית בילה בנך •

 היה כי מסרת לא כלל ולמעשה אותו, ראית לא וכי איתו בקשר אינך כי שאמרת למה

ארוכות. מאסר תקופות ריצוי עם מאוד עשיר פלילי עבר לו וכי בכלא

פלסטינאים. דרכונים הוצאת 2007 ובשנת 2004 בשנת •

 באזור אח שכם. באזור ובן ירושלים עוטף באזור הגרות בנות שתי לך יש המידע עפ״י •

ג׳נין. באזור ואחות שכם

 גבול מעברי דרך וממנו, ל׳׳אזור״ גבול מעברי דרך ויציאות כניסות של רבות עשרות לך יש •

שונים.

אלנבי. גשר דרך ויציאות כניסות מספר לך כן כמו •

 שמסרת למה בניגוד וילדייך משפחתך עם רציף קשר מקיימת הנך שהוצגו והנתונים האמור כל לאור

 לסרב החלטתי כן ועל לישראל מזיקתך יותר וחזקה גדולה ל׳׳אזור״ זיקתך כי עולה ומהנתונים בראיון,

 וההגירה, האוכלוסין רשות מנכ״ל לבחינת הועבר עניינך כי לציין בישראל. כלשהו מעמד לקבלת לבקשתך

 העובדות כי לציין יש בישראל. מעמד לקבלת לבקשתך הוא אף ולסרב המלצתי את לקבל החליט אשר

וההגירה. האוכלוסין רשות מנכ״ל ע״י אושרה אשר תשובה מתן בטרם בקפידה נבחנו והנתונים

זה. מכתב קבלת מיום יום 21 בתוך שיהוי כל וללא זו החלטה על לערעי באפשרותן
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