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 שלום רב,
 

 הקפאת ההליכים לשלילת רישיונות לישיבת קבע בישראל  הנדון:
 ________דוויאת, ת"ז _____ 
 ________אבו כף, ת"ז  _____
 ________אטרש, ת"ז  _____
 ________אבו גאנם, ת"ז _____

 

 
לפנות אליך כמחזיק בתיק הפנים לעת הריני בשם מרשינו שפרטיהם בכותרת,  .1

  הזאת, ולבקש את תשומת ליבך ותגובתך הדחופה לדברים הבאים.

-)"הקבינט המדיני עדת השרים לענייני ביטחון לאומיכידוע לך, בעקבות החלטת ו .2
, פתח שר הפנים מר סילבן שלום 14.10.15ביטחוני"( של ממשלת ישראל, מיום 

 בהליכים לשלילת רישיונות ישיבת הקבע של מרשינו ושלח להם מכתבים בעניין. 

יודגש כבר עתה, כי הליכים אלו, בהם פתח השר שלום בשעתו, מצויים כיום  .3
ים משפטיים אשר גם במועד כתיבת בעיצומם, ואף הוגשו כנגד מרשינו הליכ

"ץ בגב –שורות אלו עודם תלויים ועומדים בפני הערכאות המשפטיות השונות 
 ובבית הדין לעררים. 

פרש שר הפנים, מר סילבן , 201512.21.-, הראשון האחרוןיום ברם, ביני לביני, ב .4
שלום, אשר חתם על המכתבים המודיעים למרשיי על הפתיחה בהליכים לשלילת 

 מעמדם בישראל, מתפקידו כשר הפנים.  

בעקבות פרישתו של השר שלום, ועד למינויו של שר פנים חדש, הועבר תיק הפנים  .5
 לחוק יסוד הממשלה.  24לאחריותך כראש ממשלת ישראל, וזאת מתוקף סעיף 

משכך, והואיל וההליכים בהם פתח השר שלום בעניינם של מרשינו אינם הליכים  .6
הן על  –מן המניין, אלא הליכים קרדינאליים, בעלי השלכות מרחיקות לכת 

עתידם של מרשינו והן על כלל תושבי ירושלים המזרחית המחזיקים ברישיונות 
ה ורצינית של הדורשים שיקול דעת והתייחסות מעמיק –לישיבת קבע בישראל 

השר המכהן, הרי שאנו סבורים כי במצב החריג שנוצר עם פרישת השר, אשר 
חתם על ההליכים, אישר וניהל אותם, וכל עוד לא ימונה שר מן המניין במשרה 

 יש להקפיא את כלל ההליכים בעניינם של מרשינו.מלאה למשרד הפנים, 

 



וכל עוד  ,לעת הזאתכל האמור, נבקשך לאשר לנו בהקדם האפשרי כי  לאור .7
לא ימונה שר מן המניין  לתיק הפנים בממשלת ישראל, יוקפאו כלל 

 .ההליכים לשלילת רישיונות הישיבה של מרשינו בישראל

 

 בכבוד רב,
 

 , עו"דדכוור-ג'ובראןעביר 
 
 

 
 

 6467001-02מר יהודה וינשטיין, עו"ד, היועץ המשפטי לממשלה, פקס  העתק:
 
 


