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ת ו^פשת כשיונה 0»טע מודעה ס וועדי ל^י

 ובקשה מטעמה הודעה להגיש המשיבה מתכבדת הנכבד הדין בית להחלטת בהתאם

להלן; המפודטים הטעמים מן והבל העדד, למחיקת

 לרישום בקשתם את מחדש לבחון העודרים בבקשת מענה מתן באי זה ערר של ענימו .1

 ל״נוהל 7.7.7 ג. בסעיף כאמור 19/4/15 מיום לעדכון בהתאם וזאת 2006 משנת ילדים

 מהוריו אחד שרק בישראל שנולד לקטין בישראל ישיבה רישיון למתן בבקשה הטיפול

״,1974 חתשל״ד לישראל הכניסה לתקנות 12 תקנה לפי קבע כתושב רשום

 במכתב כאמור הבקשה את לדחות והוחלט המשיבה ע׳'י נבחן העוררים של עניינם .2

המצ״ב.

 מחיקת על להורות הנכבד הדין בית מתבקש המבוקש, הסעד ובהינתן לעיל, האמור לאור .3

הערר.

 משפטית לשבה
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 וההגירה האוכלוםץ רשות
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 2015 דצמבר 10
משע״ו כסלו כ״ח

לכבוד
קרלע גב׳

 הפרט להגכת המוקד באמצעות
A276317-02 פקס:

ע____rai מעמד לשדדו* 7wwx הגדוו: לי ז»,ז מ
9.7.15 מיום מכתבכם :סימוכין

ישודרג. 2.8.93 יליד הנדון, מעמד כי בקשתם במסגרתו שבסימוכין מכתבך קבלת לאשר הריני .1

 קריע הגב׳ כי יוער, ילדיה. לרישום ובקשה אהמ׳׳ש בקשת קריע הגב׳ הגישה 22*6.06 ביום אכן, .2

אמת. בבית מתגוררת כי הצהירה בהם כוזבים, תצהירים 22.6.06 מיום לבקשותיה צרפה

 התגוררה ולא היות כוזב, הינו 5.4.06 מיום קריע הגב> של תצהירה בי עלה הבקשה בדיקת במסגרת .3

 בשביתת להתגורר עברה בו מועד ,1.9.05 לתאריך עד שבאמר באלראם חמיה בבית אלא אמה, אצל

בסילואן,

.22 מיום הבקשות הגשת במועד כי משנמצא .4  ממושך באופן בישראל התגוררה לא קריע הגב׳ 6.06

.21.5,07 ביום בקשותיה סורבו הבקשות, להגשת עובר שנתיים במשך ורציף

 היה זה במועד ילדים, לרישום ובקשה אחמ׳יש בקשת נוספת פעח קריע הגב׳ הגישה 7.2,08 ביום .5

.14 לגיל מעל הנדון

 האמור ולאור ,7.7.08ו־ג. 7.7.7ג, סעיפים 5.2.0030 מספר בנוהל לתיקון ובהתאם האמור, נוכה .6

 למתן האחרונה הבקשה הגשת מועד יהיה הנדון מעמד בחינת לשם הקובע המועד לעיל, 3 בסעיף

. 14 גיל מעל מחמד pה היה עת ,21.11.11 מןום מעמד

 לישראל הכניסה לחוק כד 13 סעיף מכוח בירושלים לעררים לביה״׳ד ערר להגיש באפשרותכם זו החלטה על

I .1952 תשי״ב
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