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   המרכז המשפטי לזכויות המיעוט הערבי בישראל-דאלהע       .1
  

  ' בארין ואח'ד חסן ג"כ עוה"י ב"ע
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  האגודה לזכויות האזרח בישראל        .2
  

  
  ' עודד פלר ואחאו/ד דן יקיר ו"כ עוה"י ב"ע

  מהאגודה לזכויות האזרח בישראל
  אביב-תל, 75נחלת בנימין ' רח
  03-5608165: פקס; 03-5608185: 'טל

  
  ידידי בית המשפט        

  
  בקשה למתן צו ביניים
  בקשה לקביעת דיון דחוף

  
להימנע ") המשיב: "להלן ( 1' בית המשפט הנכבד מתבקש ליתן בזה צו ביניים המורה למשיב מס

מהארץ עד למתן החלטה סופית ") העותרים: "להלן (  21- ו15, 8, 1'  מסיםרש את העותרמלג
  .רה עסקינןבעתי

  
  :להלן נימוקי הבקשה

  
 וביטל 1952ב "התשי, לחוק הכניסה לישראל) א (11המשיב השתמש בסמכותו לפי סעיף  .1

 הפרו את חובתת הקבע של העותרים וזאת בשל הטענה שהעותרים את רישיון ישיב
 21 -  ו15, 8ה הפלסטינית והעותרים  שר בממשל1נאמנותם למדינת ישראל בהיות העותר 

חברי המועצה המחוקקת הפלסטינית מטעם ארגון החמאס והיותם פעילים מרכזיים 
 .במוסדות ארגון זה

  
 טסהמשפט הנכבד וזאת כבר בחודש אוגוהעותרים הגישו עתירה כנגד החלטה זו לבית  .2

ולם בשל א,  בינייםתירה זו הוגשה בזמנו בקשה למתן צוגשת עבבד בבד עם ה. 2006
סוכם עם המשיב למחוק ל " היה בחו15והעותר  היו במעצר 21- ו8, 1העובדה שהעותרים 
  . תיאורטי ובזמנו הסעד המבוקש הינואת הבקשה היות

  
  .'ב העתק מההחלטה האמורה מסומן א"מצ  

  
מפנים העותרים את ל "נגד ההחלטה הנוהטיעון משפטי כלשם תיאור מלא של העובדות  .3

  .בית המשפט הנכבד לעתירה
  

 ביקשו שלושה ארגונים להצטרף ,בעקבות הגשת העתירה ולאחר הגשת תגובת המשיב לה .4
ובית המשפט הנכבד אישר את בקשתם ואישר להם להגיש " ידיד בית המשפט"לעתירה כ

  .ל של המשיב"טענות מטעמם לעניין ההחלטה הנ
  

 שעות ספורת לאחר שהשתחרר מהכלא למשטרת 8'  הוזמן העותר מס19/05/2010 ביום .5
 אחרת ייעצר 19/06/2010עד ליום  לצאת משטח ישראל ישראל ונמסר לו שהוא מתבקשי

לאחר שהשתחרר  שעות ספורות 15'  הוזמן העותר מס02/06/2010ביום . ויגורש מיידית
עד ליום  ישראל  לצאת משטח מתבקשמהכלא למשטרת ישראל ונמסר לו שהוא

 21-  ו1'  הוזמנו העותרים מס03/06/2010ביום .  אחרת ייעצר ויגורש מיידית02/07/2010
 03/07/2010למשטרת ישראל ונמסר להם שהם מתבקש לצאת משטח ישראל עד ליום 

שום הסבר אודות החלטה זו או מי עומד לא ניתן  לעותרים. אחרת ייעצרו ויגורשו מיידית
 -  ו16/09/2008 השתחררו מהכלא ביום 21-  ו1הדגיש כי העותרים  חשוב ל.מאחוריה

  . ומאז ועד היום הם חיים בבתיהם שבירושלים02/11/2009
  

כאשר במהלך , כפי שצויין לעיל עתירתם של העותרים הוגשה לפני קרוב לארבע שניים .6
 או מ"א הודיעו לחכ ל"והמשיב וב, מ"שנים אלו היו העותרים מיוצגים על ידי משרד הח

 שיש בכוונתם לפעול לגירוש העותרים לפני מתן הכרעה לעותרים במהלך שנים אלו
  .בעתירה

  



  
נקבעו ושמאז . זו הוגשה בקשה לקביעת דיון דחוףעתירה חשוב לציין שיחד עם הגשת  .7

 לעניין זה חשוב  .לא התקיים דיון לגופו של ענייןמספר דיונים כאשר בסופו של דבר 
 בה תירה לא ביקשו העותרים ולו פעם אחת לדחות את הדיוןמאז שהוגשה העש להבהיר

נגרמו בשל בקשות דחייה שהגיש המשיב או בשל סיבות אחרות שאינם נים יווהדחיות בד
  .קשורים לעותרים

  
  
  : של העותריםמשפטיהטיעון ה
  

ההלכה הפסוקה הן בבית משפט נכבד זה והן בבית המשפט לעניינים מנהליים במקרים  .8
ה לשלול תושבות היא לא לגרש מישראל עד שתינתן הכרעה סופית בעניין בהם יש החלט

  .על ידי בית המשפט
  

, לעותרים לא ברור מי במשטרת ישראל נתן את ההחלטה לגרש אותם משטח ישראל .9
העותרים יטענו שההחלטה לגרש שניתנה על ידי משטרת ישראל ניתנה בחוסר , אולם

  .סמכות מוחלט
  

 שבו המשטרה מבקשת לגרש אנשים ששוהים באופן בלתי חוקי אין המדובר במקרה רגיל .10
מצויה בידיו של , אם בכלל, המדובר במקרה יוצא דופן שהסמכות בעניינו. בישראל

מדובר בעותרים שנולדו . המשיב כאשר עד היום לא ניתנה הכרעה שיפוטית בעניין זה
ו חיו בישראל כל עותרים אל. בישראל וזכו בתושבות הקבע שלהם בה בזכות ולא בחסד

חייהם כאשר כל בני משפחותיהם וכל נכסיהם נמצאים גם בישראל וההחלטה לשלול את 
הינה החלטה הראשונה מסוגה , על כל ההשלכות ההרסניות שלה, תושבות הקבע שלהם

שניתנת על ידי המשיב כאשר זאת היא גם הפעם הראשונה שסוגייה שכזו מגיעה לפתחו 
  .של בית המשפט הנכבד

  
כאשר עד , מצויה בידי המשיב, אם בכלל יש סמכות כזו, סמכות לגרש את העותריםה .11

היום ולמרות שעברו ארבע שנים מקבלת ההחלטה בחר המשיב לא להורות על גירושם של 
  .העותרים

  
אינה חוקתית ואינה חוקית ,  הינה החלטה בלתי ראויהההחלטה לגרש את העותרים .12

 זו הינה הפרה בוטה של המשפט הבינלאומי בנוסף החלטה. וניתנה בחוסר סמכות
שכן , הינם קשים ביותרההחלטה על העותרים השלכות . נבה הרביעית'ובמיוחד אמנת ג

היא מגרשת אותם ממקום מגוריהם ומותירה אותם ללא קורת גג ומנתקת אותם ממרכז 
  . חייהם ומותירה אותם ללא כל מעמד כשאין להם שום מעמד באף מדינה אחרת

  
מבני ם עקב הפרדת להם נזקים בלתי הפיכים וסבל רב במיוחד שם של העותרים גורםגירו .13

משפחותיהם ובכלל זה מבנות זוגם וילדיהם הקטינים ואי הוצאת צו ביניים תעצים 
  .ו ביניים לא תגרום כל נזק למשיבנזקים אלה ואילו הוצאת צ

  
בכל מדינה אחרת חוץ יש גם לציין שלעותרים אין מעמד כלשהו של אזרחות או תושבות  .14

ההחלטה לשלול את תושבותם של העותרים ולגרשם . כולל ברשות הפלסטינית, מישראל
החלטה זו מהווה הפרה . משטח ישראל מובילה למצב שבו הם יהיו נעדרי אזרחות כלשהי

אשר , 1954 משנת Convention Relating to the Status of Stateless Personsשל 
 בכך שהיא מותירה את 23/12/1958 ואישררה ביום 01/10/1954 ישראל הצטרפה ביום
בשל כך ובשל העובדה שהחלטה זו יש לה השלכות רבות והיא . העותרים בלי כי מעמד

נוגדת את התחייבויותיה הבינלאומיות של מדינת ישראל יש מקום להמתין עם גירוש 
  .העותרים והתרתם ללא קורת גג עד להכרעה שיפוטית בעניין

  
דים וזוהי הפעם צעד חסר תקחלטת המשיב לשלול את תושבותם של העותרים הינה ה .15

ל ומבטל "הנ) א (11סעיף פי  על ,לה הוא טוען, הראשונה שהמשיב משתמש בסמכותו
על בסיס טענה של הפרת אמונים ולא מרכז רישיון ישיבת קבע לתושבי מזרח ירושלים 

ה ומתי להשתמש בה יפורש על ידי ערכאה גבולותי, מן הראוי שהשימוש בסמכות זו. חיים
עד למתן א לגרש את הועתרים ממקום מגוריהם שיפוטית מוסמכת ועד אז מן הראוי ל

 .אחרת תסוכל מטרת העתירה, החלטה בעתירה

  



  
 זו באה לשמור ם באופן ברור וכי בקשתם כי מאזן הנוחיות נוטה לזכותנו יטעיםעותרה .16

  . יוםכב השורר על מצב קיים ואין בה בכדי לשנות מצ
  

  "מ"יפים לעניין זה דברי כבוד הנשיאה דורית בייניש בפרשת אחים סקאל בע .17
  

. בבוא בית המשפט להכריע בבקשה למתן צו ביניים עליו לבחון שני עניינים עיקריים"
שבו בוחן בית המשפט את הנזק שייגרם למבקש במידה שלא , "מאזן הנוחות", האחד

סיכויי , והאחר; זק שייגרם למשיב במידה ויינתן צו כמבוקשיינתן צו ביניים אל מול הנ
, בין יתר שיקוליו, במסגרת שיקולי מאזן הנוחות יבחן בית המשפט. העתירה להתקבל

וכן יבחן את הצורך לשמר מצב קיים , אם אי מתן הצו יסכל את בירור ההליך העיקרי
העיקרית היא מאזן אבן הבוחן . לעומת יצירת מצב חדש בטרם התברר ההליך לגופו

 אגודה – אדם טבע ודין 952598/צ "בשגויפים לעניין זה דברי השופט חשין ב, הנוחות
  ):לא פורסם(המועצה הארצית לתכנון ובניה ' נ' ישראלית להגנת הסביבה ואח

  

מאזן ' צו ביניים רואה אני במה שקרוי עיקרה של בקשה למתן, אכן"
שימור הסטטוס קוו :  יהא כינויו של אותו מאזן אשר יהא–' הנוחות
 מאזן –ב "נזקים בלתי הפיכים וכיוצ, שינויו של הסטטוס קוו, אנטה

נוחות להבדילו מסיכויי העתירה לגופה שאני רואה בהן יסוד מישני 
מדינת ' מ נ" מגמארט ציוד ספורט בע021557/ם "בר: כן ראו" (בבקשה

 חן המקום 0210812/ם "ברוכן ; )לא פורסם(ישראל משרד הבטחון 
  )).לא פורסם(מ "התעשייה האווירית לישראל בע' מ נ"בע

  
או /מאידך למשיב ו.  נזק בלתי הפיךהם כי אי מתן הצו המבוקש יגרום לנו יטעיםעותרה .18

אין כל דחיפות ואין כל סיבה . כל אדם אחר לא ייגרם כל נזק ממתן צו ביניים כמבוש
 ה מהארץ כבר עכשיו מבלי לחכות לתוצאשבגינה המשיב יתעקש על גירושם של העותרים

  . במיוחד לאור העובדה שמשיב לא עשה כן במשך ארבע שניםהסופית של העתירה
  

יבקשו העותרים לציין כי הנסיבות שבגינן נתן המשיב את החלטתו לשלול את , בנוסף .19
 כיהן כשר בממשלה הפלסטינת 1' העותר מס.  של העותרים אינן קיימות עודתושבותם

או /ו תפקיד 1' לעותר מסכיום אין . 29/06/2010 חודשים עד שנעצר ביום 3אך ורק למשך 
 הפסיקו לשמש כחברי 21- ו15, 8' העותרים מסגם . מעמד כלשהו ברשות הפלסטינית

מועצה מחוקקת כאשר במידה ויתקיימו בחירות חדשות אין בכוונתם להתמודד מחדש 
  .כל ארגון אסורמטעם 

  
נקבעה ) 4 (2בסעיף , 2005 לשנת 9' חוק מס, על פי חוק הבחירות הפלסטינייש להבהיר כי  .20

הקדנציה של המועצה . לארבע שנים ציה של המועצה המחוקקת הפלסטיניתהקדנ
לכן גם העותרים  .25/01/2010 הסתיימה כבר ביום 25/01/2006 -המחוקקת שנבחרה ב

 במידה ויתקיימו בחירות  הפסיקו לשמש כחברי מועצה מחוקקת כאשר21- ו15, 8' מס
  .חדשות אין בכוונתם להתמודד מחדש מטעם כל ארגון אסור

  
  .' לחוק הבחירות הפלסטיני מסומן ב2 ק מסעיףב העת"מצ  

  
  

  :מיצוי הליכים
  

בקשה אשר נדחתה ,  הגיש לאחר שחורורו מהכלא בקשה למתן צו ביניים1' העותר מס .21
עיון חוזר בהחלטה לשלילת התושבות בעיקר בשל אי מיצוי הליכים ואי הגשת בקשה ל

  .לשר הפנים 
  

 1' תגובת העותר מס, תגובת המשיב לבקשה, ב העתק מהבקשה למתן צו ביניים"מצ  
  .בהתאמה' ו-'משיב  וכן ההחלטה בבקשה מסומנים גלתגובת ה

  
ול את תושבותם והוא דחה בקשה העותרים פנו למשיב בבקשה לעיון חוזר בהחלטתו לשל .22

  .זו
  

  

http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=%D7%91%D7%A9%D7%92%D7%A5%202598/95
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=%D7%91%D7%A8%D7%9E%201557/02
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=%D7%91%D7%A8%D7%9E%2010812/02


  . בהתאמה'ח-ו' סומנים ז מתק מהבקשה לעיון חוזר וכן ממכתב התשובהב הע"מצ
  

בקשה זו  נסמכת על כתבי בית הדין  המונחים בפני בית המשפט הנכבד ועל תצהיריהם  .23
  .של העותרים

  
  .ב תצהירי העותרים לתמיכה בבקשה"מצ  

  
  .ש הנכבד לקבל בקשה זו ולהורות כמבוקש בראשה"אי לכך מתבקש ביהמ .24

  
  

  : בעלי הדין לבקשהתגובות
  
 

  :תגובת המשיבים
  

 על מנת 1' כ המשיב מס"מ ליצור קשר עם ב"עד לרגע הגשת בקשה זו לא עלה בידי הח .25
מ נאלץ להגיש את הבקשה ללא "לקבל את תגובתו לבקשה ובשל דחיפות העניין הח

 מתנגדת לבקשה ותגובתה 2'  מסרה שהמשיבה מס2' כ המשיבה מס"ב. תגובה זו
  .גש לבית המשפט בכתבהמפורטת תו

  
  

  :תגובת ידידי בית המשפט
  

 המרכז המשפטי לזכויות המיעוט הערבי והאגודה לזכויות -עדאלה , ידידי בית המשפט .26
האוסר על , ולפיה יש ליתן צו ביניים,  מצטרפים לעמדת העותרים, האזרח בישראל

 . וזאת עד להכרעה בעתירה, 21-  ו15, 8, 1גירושם של העותרים 
  

משפט נכבד זה נתן אינספור פעמים בעבר צווי ביניים בעתירותיהם של מהגרים בית  .27
ואסר על גירושם עד להכרעה , שהמשיב ביקש לגרשם מישראל, ומבקשי מעמד
אינה עוסקת בגירוש מהגרים ומבקשי מעמד מישראל , נזכיר, עתירה זו. בעתירותיהם
ים שנולדו בה וחיו בה כל  אנש–אלא בגירוש תושבי ירושלים המזרחית , למדינותיהם

 .  אל מחוץ לארצם ולמולדתם–חייהם 
  

הוא רב , אם יגורשו העותרים מישראל כעת, הנזק שייגרם לעותרים ולבני משפחותיהם .28
האינטרס , מאידך. על כל המשתמע מכך, על העותרים יהיה להיעקר מבתיהם. מאוד

א ייפגע במאום מהמשך ל, שאיפשר את ישיבת בירושלים המזרחית כל השנים, הציבורי
כי טעמי בטחון או צורך ,  מעולם לא טען1המשיב . ישיבתם בבתיהם עד להכרעה בעתירה

הטעם היחיד . דוחק אחר הם העומדים ביסוד גירוש העותרים מירושלים המזרחית
 –לגירושם של העותרים כעת הוא הפיכתם למחוסרי מעמד בעקבות הפקעת תושבותם 

 . ואשר טרם התברר, ל העתירההעניין העומד ביסודה ש
  

והאינטרס שמנגד , משהפגיעה בעותרים ובבני משפחותיהם קשה וודאית, בנסיבות אלה .29
, כאמור,  עניין העומד–אינו אלא גירושם מישראל של מי שאין להם עוד מעמד בה 

 . כי יינתן צו ביניים כמבוקש,  מאזן הנוחות מצווה מעצמו–להכרעה במסגרת עתירה זו 
  

  
  

                       
  ד"עו, פאדי קוואסמי                  

  
  כ העותרים"ב                  

  
  
  
  

  



  
  
  

  תצהיר
  

  
  בבית המשפט העליון

  
  שר הפנים  ' נ' אלד אבו ערפה ואח'ח        :בעניין

  
  

     תצהיר המבקש
  

לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת  080199094. ז.אלד אבו ערפה ת'חאני החתום מטה 
מצהיר בזה , וכי אם לא אעשה כן אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, כולה ואת האמת בלבד

  :כדלקמן
  
  . והמבקש בבקשה למתן צו ביניים7803/06ץ " בבג1' אני העותר מס  .1
  
  .תצהיר זה ניתן לתמיכה בבקשה למתן צו ביניים  .2
  
  .האמור הבקשה למתן צו ביניים ככל שהוא קשור אליי הינו בידיעתי האישית  .3
  
לאחר שהשתחררתי . 16/09/2008עד ליום 29/06/2006י מצהיר כי הייתי עצור מיום הננ  .4

מחזיק בתעודת , מהכלא ועד היום אני חיי בביתי שבשכונת ראס אלעמוד שבירושלים
  .הזהות הישראלית שלי ומסתובב חופשי בתוך שטח ישראל

  
 הזהות שלי  הוזמנתי למשטרת ירושלים ושם נלקחה ממני תעודת03/06/2010ביום   .5

 אחרת 03/07/2010ונמסר על ידי החוקרים שאני מתבקש לצאת משטח ישראל עד ליום 
  .03/07/2010בנוסף ניתן לי מסמך שאני רשאי לשהות בישראל עד ליום . אני אגורש

  
או מעמד אחר /הנני מצהיר כי זולת מעמד תושבות הקבע בישראל אין לי כל אזרחות ו  .6

  .בכל מדינה אחרת
  
ני מצהיר כי שימשתי שר לענייני ירושלים בממשלה הפלסטינית שהוקמה בחודש הנ  .7

או מעמד כלשהו ברשות /כיום אין לי שום תפקיד ו.  חודשים בלבד3 וזאת למשך 3/2006
  .הפלסטינית

  
וכי תוכן תצהירי , החתימה דלמטה היא חתימתי, אני מצהיר כי השם דלעיל הוא שמי  .8

  .תאמת לאחר שתורגם לי לערבי
  
  
  

                        
  חתימת המצהיר

  אישור
  

אלד 'ח'  הופיע בפני מר13/06/2010מאשר בזה כי ביום , ד"עו, פאדי קוואסמיאני החתום מטה 
, ולאחר שהזהרתיו כי עליו לומר את האמת כולה ואת האמת בלבד  080199094. ז.אבו ערפה ת

 נכונות הצהרתו דלעיל וחתם עליה אישר, וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן
  .בפני

  
  

                        
  חתימת מקבל התצהיר                  

  
  
  

  



  
  
  

  תצהיר
  

  בבית המשפט העליון
  

  שר הפנים  ' נ' אלד אבו ערפה ואח'ח        :בעניין
  
  

  תצהיר המבקש
  
     

  
לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת  023472954. ז.מחמד עמראן טוטח תאני החתום מטה 

מצהיר בזה , וכי אם לא אעשה כן אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, לה ואת האמת בלבדכו
  :כדלקמן

  
  . והמבקש בבקשה למתן צו ביניים7803/06ץ " בבג15' אני העותר מס  .1
  
  .תצהיר זה ניתן לתמיכה בבקשה למתן צו ביניים  .2
  
  .עתי האישיתהאמור הבקשה למתן צו ביניים ככל שהוא קשור אליי הינו בידי  .3
  
 הוזמנתי למשטרת ירושלים ושם נלקחה ממני תעודת הזהות שלי 02/06/2010ביום   .4

 אחרת 02/07/2010ונמסר על ידי החוקרים שאני מתבקש לצאת משטח ישראל עד ליום 
  .02/07/2010בנוסף ניתן לי מסמך שאני רשאי לשהות בישראל עד ליום . אני אגורש

  
או מעמד אחר /מד תושבות הקבע בישראל אין לי כל אזרחות והנני מצהיר כי זולת מע  .5

  .בכל מדינה אחרת
  
הנני מצהיר כי נבחרתי לשמש כחבר במועצה המחוקקת וזאת בבחירות שהתקיימו ביום   .6

מחוקקת הפלסטינית הינה על פי החוק הפלסטיני הקדנציה של המועצה ה. 25/01/2006
  .ארבע שנים

    
וכי תוכן תצהירי , החתימה דלמטה היא חתימתי, ל הוא שמיאני מצהיר כי השם דלעי  .7

  .אמת לאחר שתורגם לי לערבית
  
  
  

                        
  חתימת המצהיר

  
  
  
  

  אישור
  

מחמד '  הופיע בפני מר13/06/2010מאשר בזה כי ביום , ד"עו, פאדי קוואסמיאני החתום מטה 
, ת האמת כולה ואת האמת בלבדולאחר שהזהרתיו כי עליו לומר א  023472954. ז.עמראן טוטח ת

אישר נכונות הצהרתו דלעיל וחתם עליה , וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן
  .בפני

  
  

                        
  חתימת מקבל התצהיר                  

 

  



 
  
  

  תצהיר
  

  
  בבית המשפט העליון

  
  שר הפנים  ' נ' אלד אבו ערפה ואח'ח        :בעניין

  
  

     תצהיר המבקש
  

לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת  023309552. ז.אחמד מחמד עטון ת החתום מטה אני
מצהיר בזה , וכי אם לא אעשה כן אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, כולה ואת האמת בלבד

  :כדלקמן
  
  . והמבקש בבקשה למתן צו ביניים7803/06ץ " בבג21' אני העותר מס  .1
  
  .ה למתן צו בינייםתצהיר זה ניתן לתמיכה בבקש  .2
  
  .האמור הבקשה למתן צו ביניים ככל שהוא קשור אליי הינו בידיעתי האישית  .3
  
לאחר שהשתחררתי . 02/11/2009עד ליום  29/06/2006הנני מצהיר כי הייתי עצור מיום   .4

מחזיק בתעודת הזהות ,  שבירושליםאני חיי בביתי שבשכונת צור באהרמהכלא ועד היום 
  .י ומסתובב חופשי בתוך שטח ישראלהישראלית של

  
 הוזמנתי למשטרת ירושלים ושם נלקחה ממני תעודת הזהות שלי 03/06/2010ביום   .5

אחרת  03/07/2010ונמסר על ידי החוקרים שאני מתבקש לצאת משטח ישראל עד ליום 
  .03/07/2010בנוסף ניתן לי מסמך שאני רשאי לשהות בישראל עד ליום . אני אגורש

  
או מעמד אחר /נני מצהיר כי זולת מעמד תושבות הקבע בישראל אין לי כל אזרחות וה  .6

  .בכל מדינה אחרת
  
הנני מצהיר כי נבחרתי לשמש כחבר במועצה המחוקקת וזאת בבחירות שהתקיימו ביום   .7

מחוקקת הפלסטינית הינה על פי החוק הפלסטיני הקדנציה של המועצה ה. 25/01/2006
  .ארבע שנים

    
  
וכי תוכן תצהירי , החתימה דלמטה היא חתימתי, אני מצהיר כי השם דלעיל הוא שמי  .8

  .אמת לאחר שתורגם לי לערבית
  
  
  

                        
  חתימת המצהיר

  אישור
  

אחמד מחמד  הופיע בפני 13/06/2010מאשר בזה כי ביום , ד"עו, פאדי קוואסמיאני החתום מטה 
וכי , י עליו לומר את האמת כולה ואת האמת בלבדולאחר שהזהרתיו כ   023309552. ז.עטון ת

אישר נכונות הצהרתו דלעיל וחתם עליה , יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן
  .בפני

  
  

                        
  חתימת מקבל התצהיר                  

  

  



  
  
  
  

  תצהיר
  

  
  בבית המשפט העליון

  
  שר הפנים  ' נ' אלד אבו ערפה ואח'ח        :בעניין

  
  

   המבקשתצהיר
  
     

  
לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת כולה  080393820. ז.מחמד אבו טיר תאני החתום מטה 
  :מצהיר בזה כדלקמן, וכי אם לא אעשה כן אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, ואת האמת בלבד

  
  . והמבקש בבקשה למתן צו ביניים7803/06ץ " בבג8' אני העותר מס  .1
  
  .ן לתמיכה בבקשה למתן צו בינייםתצהיר זה נית  .2
  
  .האמור הבקשה למתן צו ביניים ככל שהוא קשור אליי הינו בידיעתי האישית  .3
  
 הוזמנתי למשטרת ירושלים ושם נלקחה ממני תעודת הזהות שלי 02/06/2010ביום   .4

 אחרת 02/07/2010ונמסר על ידי החוקרים שאני מתבקש לצאת משטח ישראל עד ליום 
  .02/07/2010בנוסף ניתן לי מסמך שאני רשאי לשהות בישראל עד ליום . שאני אגור

  
או מעמד אחר /הנני מצהיר כי זולת מעמד תושבות הקבע בישראל אין לי כל אזרחות ו  .5

  .בכל מדינה אחרת
  
הנני מצהיר כי נבחרתי לשמש כחבר במועצה המחוקקת וזאת בבחירות שהתקיימו ביום   .6

מחוקקת הפלסטינית הינה וק הפלסטיני הקדנציה של המועצה העל פי הח. 25/01/2006
  .ארבע שנים

    
וכי תוכן תצהירי , החתימה דלמטה היא חתימתי, אני מצהיר כי השם דלעיל הוא שמי  .7

  .אמת לאחר שתורגם לי לערבית
  
  
  

                        
  חתימת המצהיר

  
  
  
  

  אישור
  

מחמד '  הופיע בפני מר13/06/2010ום מאשר בזה כי בי, ד"עו, פאדי קוואסמיאני החתום מטה 
וכי , ולאחר שהזהרתיו כי עליו לומר את האמת כולה ואת האמת בלבד   080393820. ז.אבו טיר ת

אישר נכונות הצהרתו דלעיל וחתם עליה , יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן
  .בפני

  
  

                        
  חתימת מקבל התצהיר                  

 

  



  

 
 


