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                         17.11.15 

 לכבוד:

 עו"ד דניאל סלומון

 היועץ המשפטי

 רשות האוכלוסין

       6294836-02אמצעות פקס ב

 

 :יימרשבנוגע ל ימים להגשת טענות בכתב בטרם קבלת החלטה 30מתן דרישה להנדון: 

 ______דוויאת, ת.ז  __מר  

 _____אבו כף, ת.ז.  ___מר 

 ______אטרש, ת.ז.  ___מר 

 ______ אבו גאנם, ת.ז  ___מר 

 17.11.15, מכתבך מיום 16.11.15ומיום  10.11.15מיום  יסימוכין: מכתבי

בהמשך לתכתובת שבסימוכין, ומבלי לגרוע מטענותינו כי התנהלות מנהלית תקינה מצדכם דורשת  .1

ד להכרעה עקרונית של בית המשפט העליון בשאלת הקפאת הליכים בנוגע לשלילת תושבות ע

סמכותו של שר הפנים, ברצוני לפנות אליך בנוגע להודעתך בדבר אפשרות להגשת טענות בכתב 

 .8.12.15בעניין מרשיי עד יום 

ראשית, כפי שציינתי, אני באופן אישי אישרתי טלפונית את הגעת המכתב של המוקד להגנת הפרט  .2

קידה בלשכת השר בשם נועם(, כך שגם אם לך לא ידוע על כך, הדבר קרה, )עם פ 22.10.15מיום 

, ובוודאי שאין הדבר ויש להצר שמכתבים דחופים לא מועברים לטיפול אצל הגורמים הרלוונטיים

 .צריך לפעול לחובת מרשיי

כמועד להגשת טיעונים בכתב.  8.12.15מכל מקום, כלל לא ברור לי על איזה בסיס קבעת את יום  .3

לא יתכן שמועד המצאת מכתב בעברית לעצורים ביטחוניים שאינם יודעים את השפה, אין להם 

שיחות טלפון, ויש להם ביקורי משפחות פעם בשבועיים, יחשב כמועד לספירת מניין הימים להגשת 

טיעונים בכתב, בוודאי כאשר מדובר בטיעונים בנוגע להחלטה הרת גורל כגון שלילת תושבות. יתרה 
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מכך, הרי ממכתביי מלפני שבוע ברור כי לא היה ידוע לנו על הודעות השר בנוגע למר אבו כף, מר 

 מדוע נדרש שבוע להודיע לנו על כך.אטרש ומר אבו גאנם, ולא ברור 

בנוגע  9.11.15יש לראות את מועד המצאת ההודעות כיום כמפורט במכתביי שבסימוכין, מכאן, ש .4

בנוגע למר אבו גאנם.  17.11.15בנוגע למר אבו כף ומר אטרש, ויום  12.11.15למר דוויאת, יום 

 12.12.15בנוגע למר דוויאת, יום  9.12.15בהתאם, המועד להגשת טיעונינו בכתב הינו עד יום 

 בנוגע למר אבו גאנם. 17.12.15בנוגע למר אבו כף ומר אטרש, ויום 

 

 בברכה,       

 , עו"דמיכל פומרנץ       


