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 שלום רב,
 

  שלילת מעמדביטחוני בדבר -החלטת הקבינט המדיני :הנדון
 עיםוגיפבצעי ממקבע  תושבות

 
(, ארגון זכויות אדם, המוקדלפנות אליך בשם המוקד להגנת הפרט )להלן: הריני  .1

של תושבי ירושלים המזרחית ובני  כויותיהםבהגנה על זהמטפל בין השאר, 
  לדברים הבאים.הדחופה ם ולבקש את תשומת ליבך ותגובתך יהתומשפח

פורסם באתר משרד ראש הממשלה באינטרנט כי  ,14.10.2015-ביום האתמול, ה .2
שלילת מעמד על  טחונייב-המדיניהקבינט החליט הקודם לילה שנערכה ב בישיבה

 הקבע ממי שהיו מעורבים בפיגועים.  ותתושב

כידוע, שלילת המעמד מתושבי קבע והסמכות החוקית לנקוט באמצעי זה היא  .3
תלויה ועומדת היא שחוקיותה מוטלת בספק ובימים אלו  ,סוגיה מורכבת ביותר

שאף  ,(נ' שר הפנים חאלד אבו ערפה ואח' 7803/06בפני בית המשפט העליון )בג"ץ 
 צו על תנאי כנגד המדינה. הוציא בעניין 

וזאת גם אם  שלילת מעמדבאמצעי זה של  ההחלטה לנקוטבתוקף על  למחותנבקש  .4
 אינה משמעותוש ,מדובר בצעד קיצוני ביותר .שהיו מעורבים בפיגועים מדובר  במי

ומדינות  מדינת ישראל ,אשר לא בכדיצעד  ,גירוש אדם מביתו וממולדתואלא 
בעבירות  מי שהיו מעורבים כנגד, גם בומלנקוט  באופן מסורתי ותנמנעאחרות 
 .ביותרחמורות 

המנויים בחוק  ,, ראויים יותראחריםאמצעים המדינה  לרשותכידוע לך, זאת ועוד.  .5
כאשר שלילת  ,כנגד מי שמעורב בפיגועיםיכולה לעשות שימוש  בהם היאהפלילי, 

 אינם מנויים בין אותם אמצעים.  ,תו ומולדתומבימעמדו של אדם וגירושו 

בשלילת מעמד  מדוברש נוכח העובדה ,אמצעי זה פסול שבעתייםבענייננו, נקיטה ב .6
. ובניה די הארץ הזאתייל ,ירושלים המזרחיתרובם ככולם הם בני ש ,קבעתושבי מ

בשנת ליה ת עירם אאישראל סיפחה שבמי אלא  ,זרים שבאו מן החוץאין מדובר ב
1967 . 

, נאלצו תושבי ירושלים המזרחית ,על מנת שלא לאבד את זכותם בעיר מולדתם .7
מעמד לקבל  המוכרים כתושבים מוגנים על פי המשפט ההומניטארי הבינלאומי,

ם וממולדתם. זאת ועוד. מבית םגירוש משמעו אובדן מעמד זה .ולשמור עליוקבע 
שבות הקבע משמעה בעבור רובם של תושבי ירושלים המזרחית, שלילת תו

 הותרתם מחוסרי מעמד בעולם כולו.  
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באמצעי פסול זה  לאישור השימוש לביטול ההחלטה לפעול נבקשך ,לאור האמור .8
 בישראל של תושבי קבע בישראל.  מעמדם של שלילת
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