תאריך13.5.2009 :
בתשובה נא לציין60722 :
לכבוד
המוסד לביטוח לאומי
סניף ירושלים המזרחית
רח' אבן בטוטה 5
ירושלים
בדואר רשום
ג.נ,.
הנדון:

השגה על שלילת תושבת בביטוח הלאומי:
מר ֹ ֹ ח'לף ,ת"ז_________ :

 .1מרשי שבנדון מבקש להשיג בזאת על החלטתכם מיום  ,11.3.2009אשר התקבלה על ידו ביום
 ,29.3.2009על פיה הפסיק לכאורה ,להיות תושב ישראל מתאריך .1.4.2003
 .2מרשי יליד שנת  ,1985רווק ,תושב ירושלים מיום היוולדו.
 .3בשנת  2003עזב מרשי את בית הוריו בירושלים ,באופן זמני ,לצורך לימודי הנדסת מחשבים
באוניברסיטת אנג'אח בשכם.
מצ"ב אישור לימודים וגיליון ציונים – מסומן א.
 .4בשנת  ,2008עם סיום לימודיו ,חזר מרשי להתגורר בבית הוריו בירושלים .מדובר בבית בן
שתי קומות ברחוב אצפהאני .בקומה הראשונה  5חדרי שינה ובנוסף סלון חדר משפחה מטבח
ושני חדרי שירותים ____ .חולק חדר אחד עם אחיו שלומדים בשכם ומגיעים לבית בסופי
שבוע .בחדר זה נמצאים חפציו ובגדיו .בחדרים האחרים מתגוררים הוריו ,סבתו וכן דודו,
אשת הדוד ושלושת בנותיהן .הקומה השנייה של הבית מושכרת .למשפחה יש בית באום
אשראייט ליד רמאללה ולעיתים הם נמצאים בו בסופי שבוע.
 .5החל מיום  1.1.2009מתמחה מרשי בתחום לימודיו בחברה הנמצאת ברמאללה .ההתמחות
מתקיימת בימים א-ה בין השעות  18:00 – 8:00ובחלק מימי השישי.
מצ"ב אישור על התמחות בחברת  - Exalt Technologies Ltdמסומן ב.

 .6מרשי הגיש למוסד לביטוח לאומי דין וחשבון רב שנתי בסוף שנת  .2008בחודש פברואר 2009
הגיעו חוקרי המוסד לביתו אך הוא היה בהתמחות ברמאללה .הוא זומן לפגישה והתייצב
במל"ל ביום  ,8.3.2009נשאל על מרכז חייו והתבקש להעביר דו"ח על צריכת חשמל בבית
באום אשראייט .מרשי שלח את הדו"ח באמצעות הפקס.
מצ"ב העתק רישיון הנהיגה של מרשי – מסומן ג'
מצב הדו"ח על צריכת חשמל בבית באום אשראייט – מסומן ד'.
מצ"ב דו"ח על צריכת חשמל בבית בירושלים – מסומן ה'.
מצ"ב קבלה על תשלום ארנונה בירושלים – מסומן ו'
 .7לאור הנאמר לעיל ,ולאור העובדה כי שהייתו של מרשי מחוץ לירושלים הינה זמנית ולצרכי
לימודים והתמחות בלבד ,נבקשכם להשיב לו את תושבותו וזכויותיו על פי חוק הביטוח
הלאומי.
 .8באם אתם עומדים בהחלטתכם לשלול את תושבותו ,מתעתד מרשי לפנות לבית הדין האזורי
לעבודה על מנת לתקוף את ההחלטה .לצורך זאת הנכם מתבקשים להמציא לח"מ העתק כל
חומר החקירה הנוגע למרשי ואשר עמד ביסוד החלטתכם.

בכבוד רב,
סיגי בן ארי ,עו"ד
מצ"ב:
יפוי כוח
אישור לימודים וגליון ציונים
העתק רישיון נהיגה'
דו"ח על צריכת חשמל בבית באום אשראייט
דו"ח על צריכת חשמל בבית בירושלים
קבלה על תשלום ארנונה בירושלים

