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באמצעות המוקד להגנת הפרט
עוה״ד עביר ג׳ובראן־דכיור ו/או סיגי בן ארי ואח׳

הנדון:הודעה על פותה לפעול על 5י &עלן^  k 11לחוק הכניסזן לישראל<1 .הש<"ב 1952-

הריני להודיעכם כי הנני שוקל לקבל החלטה חדשה על ביטול רישיון ישיבת הקבע שלכם בישראל בהתאם
לסמכותי .על פי סעיף 11א לחוק המלטה לישראל ,התשי״ב ( 1952 -להלן  -חוק הכניסה) ,אשר התקבל
בכנסת ביום  7במרץ  ,2018ופורסם ביום  11במרץ .2018
ביסוד הכוונה לביטול רישיון הישיבה עומד מעשה הטרור הרצחני שביצעתם ביום  13בספטמבר  ,2015אשר
נעשה על ידיכם מתוך החלטה לבצע ״פעולת תגמול״ והזדהות עם עימותים שאירעו באותו יום בהר הבית.
בהמשך לכך ,השלכתם במכוון אבנים על כלי רכב שנסעו בציד תנועה מרכזי בירושלים .כתוצאה ממעשים
אלו נהרג אזרח ישראלי ,מר אלכס לבלוביץ׳ ז״ל ונגרמה חבלה חמורה לאדם נוסף.
בעקבות מעשה זה בוטל רישיון ישיבת הקבע שלכם ביום  19בינואר  .2016לאחר ביטול הרישיון הורשעתם
בהריגה ,וכן בעבירות חמורות נוספות הקשורות למעשיכם החמורים.
מעשה חמור זה ,אשר בוצע כחלק מקבוצה ,תוך ניצול היותבם תושבי לשראל תגישותכם לציר תצועה
מרכזי בירושלים ,כחלק מגל טרור ערבי מגד מדינת ישראל ותושביה היהודים ,מהווה לכאורה מעשה של
הפרת אמונים למדינת ישראל בהתאם לסעיף 11א לחוק הכניסה.
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בנסיבות אלה ,לאור תיקון חוק הכמהה ובהתאם לקבוע גו ,אני שוקל ,כאמור ,לעשות שימוש בסמכותי,
ולקבל החלטה חדשה על בלטול רישיון ישיבת הקבע שלכם בישראל.
מתגת לכם בזאת הזכות כטרס אקבל החלטה בעמן ,להביא בפניי בכתב כל טיעון שיש בידכם ביחס לאמור
וזאת עד ליום  8באפריל  ,2018לאחר מועד זה ,אשקול טענותיכס בטרם קבלת החלטתי.

העתקים:
פרופ< שלמה מור יוסף ,מנכ״ל רשות האוכלוסין וההגירה
דניאל סלומון ,היועץ המשפטי רשות אוכלוסין וההגירה
עו״ד נעמה פלאי ,לשכה משפטית
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