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 2015במאי  31יום ראשון,           
 לכבוד

 עוה"ד אורית קרץ
 אזרחי -פרקליטות מחוז דרום 

 6264534-08פקס' מספר: ב       משרד המשפטים
 
 

 שלום רב,

 

מוטסים עלי נ' משרד  15-02-60469בעת"מ של בית המשפט לענינים מינהליים אי קיום פסק דינו הנדון:  
 רהרשות האוכלוסין וההגי -הפנים

 
  

, בין היתר, כי הוא "מקבל חלקית את העתירה קבע שם ניתן פסק הדין שבנדון. הנשיא י' אלון 13.4.2015ביום 

" 31.5.2015במובן זה שבו על המשיב לעשות כל מאמץ למתן החלטה בבקשת המקלט שהגיש העותר עד ליום 

 לפסק הדין(. 8)סעיף 

לא נתקבלה עד תום יום העבודה  –גם אם צפוי  –ן מצער באופ. שקצב בית המשפט חלף היום המועד האחרון

 היותובשל ה סורבו קודמים להגיש לאחר שנסיונות) 2012בשנת  שהוגשה כברהחלטה כלשהי בבקשת המקלט 

כל זאת למרות שנציבות האו"ם לפליטים כבר בחנה באופן מקיף את הבקשה ומצאה  (.אזרח סודן של מרשי

 .1951מנה בדבר מעמדם של פליטים משנת האלהכיר במוטסים כפליט לפי 

 המאמציםכל לקבל לידי פירוט מלא של  אבקש ,וכדי לבחון אם הרשות קיימה אותו בהתאם לפסק הדין

דעת, הכל חוות את שנעשו כדי להכריע בבקשת המקלט של העותר עד למועד זה. בכלל זה אבקש לקבל 

 לא הוכרע עד היום.  ם לכך שהענייןכן פירוט מלא של הטעמיו פרוטוקולי הדיונים בעניין

 ידי הרשות-מכך שפסק הדין הופר על סיקא ,או שהתשובה שתתקבל לא תספק קבל תשובה,תתככל שלא 

דרך מרשי כפי שימצא לנכון, לרבות יפעל  זהבמקרה . לשון פסק הדין, "כל מאמץ למתן החלטה" ושלא נעשה

 .פקודת בזיון בית משפטל 6סעיף הוראות פי בקשה דחופה לכוף את המשיב לציית לפסק הדין ל

, 1.6.2015, עד מחרבהינתן מכלול הנסיבות והמשך החזקתו של מרשי ב"חולות", אבקש שתשובתכם תמסר 

 לא יעשו פניות נוספות בעניין. בסוף יום העבודה.

ור במכתבי ( ואין באמ3325/15בשולי הדברים אציין שעל פסק הדין הוגש ערעור לבית המשפט העליון )עע"ם 

 זה כדי לגרוע מכל טענה ו/או זכות של מרשי, לרבות ביחס לערעור האמור.

 בברכה,

 

+ 

 , עו"דאסף וייצן                                                                                                                        

 :העתק

 "ם לפליטיםעוה"ד קרן מיכאלי, נציבות האו
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 עוה"ד רן רוזנברג, מחלקת בג"צים בפרקליטות המדינה


