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רב, שלום

 בהתאם ולפעולה מזיח>ת1ו ירושלים מושב» מסטימם מעמד שלילות מ לחדול דדישח 1 הגדוו
ץ וההגירה האוכלוסיו רשות של המוצהרת למדיניותה " « 1ואח הפרט לח»» הממזד 2227/98 !

ואח' הפמם שר נ'
{6.10.20 מיום פנייתכם )טימומף

התייחסותנו: להלן שבסימוכין, לפנייתך בחמשך

 מציאות על נסמך קבע, לישיבת משמן ,1974- תשל״ד לישראל, הכניסה לתקנות בהתאם .1

 282/88 מאליו)בג״ץ הרישיון פוקע להתקיים, מפסיקה וו מציאות כאשר קבע, ישיבת של

 עם יחד פוקע חקטין של הקבע לישיבת רישלון שבנדון, בעניין {.٢١הממשל ראש צ' עמד

 אחה משפחתי תא מהווים וחחורה שהקטין מאחר זאת, הוריו. רישיון

 הקבע ישיבת שרישיון תושבים של בפניות לטיפול ביחס מדממת גובשה ,2000 בשנת .1

 חוצהר עליו נוהל גובש זו, מדיניות במסגרת רישיונם. את להשיב המעמיעים .פסע םשלה

 שר ידי על 5.3.2000 ביום הוגש התצהיר .2227/93 בבג״ץ שהתנהל משפטי הליך במסגרת

 קבע לישיבת רישיון פקיעת כנוהל נכתב מכן ולאחר שתסקי, נתן מר דאו, מהנים

 לא שמסקי נוחל ؛ובחר, שרנסקל״؛. ״נוחל לתצהיר)להלן: בהתאם שהותקן 5.2.0018

 ובהתקיים כללי באופן הרישיון חשבת את מאפשר אלא לישראל הכניסה מתקנות גורע

 והתקנות לישראל המיסה חוק עומדים והנוהל שרנסקל תצהיר בבסיס מסוימים. תנאים

 בפסק שנכתב כפי שונות. ״הקלות״ לקבוע שמסקי נוחל בקש ובגדרם מכוחו שהוגדרו

، הפנים שר ר אלחאק עבד אכרם 3268ג/4 בעע״מ העלון המשפט בית של דינו

 ؛١٠٠٥٨ של יוצא כפועל פקעת שמושבותו מ> עם להקל הפנים שר ביקש ״לימים

ת טיבי מ שרו מידת אמות גיבש ולפיכך זו, נור מזרח לתושבי תושב «עמד תשבת שיאפ
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س ع «ءص מי tiW א J ٣ ז־או, השד שממי <امبالقآء ١١۵١̂ אלו 
 ٠٠٩١٠) הפגים ٩٧ د' ٠٨١̂ להמת חמוק؟׳ 2117m גבג״ץ חד>ון سمه»رآء שמסקי>

ا <سمت »ث م חלهمتمو0ت8 ב»הל أ ١١٠٧٠٠ אשרת פקיעת ״ממל مة2،00لو 0آأهدا משי? מו

س הגומל«, ١«שרמזק» מחל ت >س ).ئلمستأهم'ا) לישיגת سقئ ص ص  ئ
 שהייה agy ypa שלו yagft >שעונ שיישמו למי מסוימיט* 0ומאי להתקיימות בבפוף

 המסד P אם ١٨١ למוזל״״ 2 ٩٠٣»؛קגועות החוראומ .ל>שראל מיזחי שגים 7 מעל של
 ص مههممم >ר»שלי&, מ»דה הישגי של ء>سمسم מעמדם מושתמ ש?ליו המימטית

هسم ا,سمءدا«»؛صسم וגמקגות לישראל ה>؛גיטה שראימ,בחוק ^ صج د  ثئ
 מודגר שמם 7 של ו&ה3לת ישדאל m שיצאו למי גם לאפשר m שמית זלות"7"ה וע3לפ

rm? לישיבת ברישיוו מחדש לזנות yat,, במסור( )החדגשותאיוו
 תושבות שאלת שמסקי, שבנוהל ההקלות >٥ על שבנדון, לעמיו הת>יחם3 ٦١٠^ בהתאם

שבותו- שפקעה לקטין תו. ממם תיבדק תו ̂ו שבגר, לאחר לישראל שג חקטיו כאשר ב

שיון לקבלת בקשה להגיש רשאי הוא ס ^אמור נבדקת ١١ בקשה קבע, לישיבת רי  מיו

 תילקח לא נגידותו ליוס שקדמה ٨٥١٣٨ התושבות, טמן בחיות שלצורן כך ٠١٨١٦١«

בחשבון,
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מון, דמאל עו״ד המשפטי היועץ סלו

. . Yn 94584 0*רושל، ,6 ׳לת«שר»ם0מ,
.w w w .p iba.gov י ״" ל זי، ״י ג . מו אי

http://www.piba.gov

