מדינת ישראל
בית הדין לעררים לפי חוק הכניסה לישראל ,תשי"ב2591-
ערר (י-ם) 29-1952
בית הדין לעררים בירושלים
בפני כב' הדיין מרט דורפמן
העוררים:
.2

נאצר סלים ראשיד חארה ,מס' 1666962

.1

יאנינה ודובקין ,ת.ז612225622 .
ע"י ב"כ עו"ד ניצן הראל
נ ג ד

המשיב:

משרד הפנים -רשות האוכלוסין וההגירה
ע"י הלשכה המשפטית

פסק דין
.1

אקדים ואומר כי פסק דין זה ניתן לאחר קיום הדיון במעמד העוררים ובאי כוחם בלבד
וזאת בשל שביתת נציגות המשפטית של המשיב בירושלים .נציג המשיב וכן נציג מטעם
המשטרה לא התייצבו לדיון שנקבע מבעוד מועד.

.2

עניינו של הערר דנן בתקיפת החלטת ראש דסק מרכז אצל המשיב מיום  12.2.11הדוחה
את בקשת העוררים להסדרת והארכת מעמד העורר בישראל מכוח נישואיו לעוררת בשל
מניעה פלילית.

.3

לאחר שעיינתי בכתב הערר וכן בכתב התשובה מטעם המשיב ,ולאחר קיום דיון קודם
במעמד הצדדים ,מסקנתי היא כי יש מקום לבטל את החלטת המשיב.
במה דברים אמורים? ראש דסק מרכז בהחלטתה מיום  12.2.11ציינה כי משטרת ישראל
עומדת על דעתה כי יש לסרב לבקשה הואיל ונגד העורר תיקי מב"ד בגין עבירות הצתה
ותכנון הצתה ,התפרצויות לבית ,הימורים אסורים ,שימוש וסחר בסמים ועבירות מין.

.4

אולם ,המשיב לא הציג בדיון הקודם כל מסמך שהיה בו להעיד על כך כי נגד העורר אכן
תיקי מב"ד בעבירות כה חמורות וקשות .המשיב ביקש להציג מידע סודי בדיון במעמד צד
אחד .הדיון נקבע להיום אך כאמור לעיל המשיב ונציג המשטרה לא התייצבו .בנסיבות
אלה ,לא נותר לי אלא לקבוע כי החלטת ראש דסק מרכז דינה להתבטל שכן לא ברור
לבית הדין על איזה מידע ממשטרת ישראל הסתמכה ראש דסק מרכז בקבלת החלטתה.

.5

לאור האמור לעיל ,הנני מקבל את הערר במובן זה שהחלטת המשיב מיום 12.2.11
מבוטלת .עניינם של העוררים יוחזר לבחינה נוספת בלשכת המשיב .על המשיב לקיים
שימוע לעוררים בהתבסס על נתונים עדכניים ולאחר מכן לתת את החלטתו החדשה.

מדינת ישראל
בית הדין לעררים לפי חוק הכניסה לישראל ,תשי"ב2591-
לצורך עריכת השימוע על העוררים לקבוע תור בתוך  1ימים מהיום בלשכת המשיב
המטפלת בעניינם.
.6

צו הביניים בעניינו של העורר אשר ניתן בתיק יישאר לעמוד בתוקפו עד לקבלת החלטתו
הסופית של המשיב (כולל ערר פנימי) בעניינם של העוררים.

.1

הנני מחייב את המשיב לשלם לעוררים הוצאות בסך  .₪ 2,222ההוצאות ישולמו בתוך 32
יום מהיום.
זכות ערעור לבית משפט המחוזי בירושלים בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים בתוך
 45יום מהיום.

ניתן היום ,כ"א אדר תשע"ח 2232631222 ,במעמד העוררים ובאת כוחם.

מרט דורפמן ,דיין
בית הדין לעררים

