 6ביוני 2016
לכבוד
עו"ד איתן לדרר ועו"ד אורלי מירון-שקד
פרקליטות מחוז חיפה ,אזרחי
שלום רב,
הנדון :עת"ם (חיפה)  57857-05-16שר הפנים נ' עלאא זיוד –
דרישה לפרטים נוספים
בהתאם להוראות תקנה (11ב) לתקנות בתי משפט לעניינים מינהליים (סדרי דין) ,תשס"א,2000-
נבקש לקבל פרטים נוספים לעניין סעיפים  41 ,39 ,36 ,33 – 30 ,19 – 13ו 42-לעתירה כדלקמן:
 .1בכמה אירועים המוגדרים מעשה טרור בחוק איסור מימון טרור ,תשס"ה 2005-היו מעורבים
אזרחים ישראלים מאז נקבעה ההגדרה בחוק בשנת  2005ועד היום? מהו שיעורם מתוך כלל
אזרחי המדינה?
 .2בכמה מן האירועים כאמור בסעיף  1ביצעו אזרחים יהודים מעשה טרור? מהו שיעורם מתוך כלל
אזרחי המדינה היהודים? נבקשכם לפרט אודות כל אירוע ואירוע – מועדו ,פרטיו ומי שביצעו
אותו.
 .3בכמה מן אירועים כאמור בסעיף  1ביצעו אזרחים ערבים מעשה טרור? מהו שיעורם מתוך כלל
אזרחי המדינה הערבים? נבקשכם לפרט אודות כל אירוע ואירוע – מועדו ,פרטיו ומי שביצעו
אותו.
 .4נבקש לקבל פירוט אודות כל המקרים שבהם בוטלה אזרחות מטעמים של הפרת אמונים על פי
נוסחיו השונים של חוק האזרחות ,תשי"ב( 1952-להלן :חוק האזרחות) מאז נחקק בשנת 1952
ועד היום .בתוך כך ,נבקש לפרט את שמות מי שאזרחותם בוטלה ,מתי ארע הדבר ,על ידי איזה
גורם בוטלה האזרחות ומה היו האירוע או האירועים שהובילו לכך.
 .5נבקש לקבל את פירוט כל המקרים שהובאו בפני הוועדה המייעצת לשר הפנים לפי סעיף (11ח)
לחוק האזרחות ,את המלצותיה של הוועדה בכל אחד ואחד מהמקרים ואת החלטות שר הפנים
בכל אחד ואחד מן המקרים.
למענה :עדאלה – המרכז המשפטי לזכויות המיעוט הערבי בישראל ,רח' יפו  ,94ת"ד  ,8921חיפה ,3109001
טלפון ,04-9501610 :פקס04-9503140 :
האגודה לזכויות האזרח בישראל ,רח' נחלת בנימין  75ת"א ,6515417
טלפון ,03-5608185 :פקס03-5608165 :
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 .6נבקש לקבל את עמדת שירות הביטחון הכללי ביחס לבקשה לביטול אזרחותו של המשיב .בתוך
כך נבקש לקבל את עמדת שירות הביטחון הכללי ביחס לקביעה ,כי ביטול אזרחותו של המשיב
מהווה "מסר הרתעתי חשוב" (סעיפים  39ו 42-לעתירה).
בכבוד רב,
עודד פלר ,עו"ד

סאוסן זהר ,עו"ד
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