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 לכבוד

 שר הפנים
 ח"כ אריה דרעי

 
 שלום רב,

 ת קבע לחסיד אומות העולם מר א. ובני משפחתוובהענקת תושהנדון: 

 ,מכובדי
 

להגיע משפחת מרק שמיהרה . גוע  קשה ביותר בדרום הר חברוןאירע פילפני מספר שנים 
אב המשפחה נרצח ואשתו וילדיו נפצעו  ,נקלעה למארב אל ביתה טרם כניסת השבת

 קשה.
 

מתן סיוע שנחשפו לרכב ההפוך נעצרו למו לאחר הפיגוע ידא. ואשתו עברו במקום מ
המחבלים  מחולייתהן  הסכנה שנשקפההכרוך בכך, תוך התעלמות מכון הרב למרות הסי

א. ואשתו לא  .ת המחבליםיחוליחלק מ ינםשהאשר יכלו לחשוד והן מכוחות צה"ל 
 הצילו את חיי בני משפחת מרק.זכינו שהיססו ו

 
 מוות כלכלי. -ועל בני משפחתו  על א. גזר אךבני משפחת מרק חיים ב הפיח הנ"למעשה ה

דות . הוא עבד במוסבלשון המעטה ן פהזאת בעי ראונו לא הסיפור נודע בכפרו ושם לצער
עבודה חדש אף מקום מעבר לכך, פוטר מיידית.  בעקבות האירוע הרשות הפלסטינית ו

בנוסף  .הצלת חיי אדם  אשר ביצע "חטא" חמור כל כך כמו לא הסכים לקבל אדם כזה
בכדי להציל את  את בתיהם עזבובני משפחתו והם  כנגדו וכנגדרצח ב םהחלו איומי

 .חייהם
 

אך נאסר עליו לעבוד ובני משפחתו אמנם, עם אשרת שהייה , שוהה כאן בישראלא. מאז 
  נתונים לחרפת רעב., ברחו אף הם מבתיהםאשר 

 
להניף  מחויבתמדינת ישראל  הוקרה לאיש הזה.וחוב גדול  בהמדינת ישראל ח, מכובדי

דגל של סיוע ועזרה לאדם אשר פעל וסייע בהצלת חיים ולהעניק לו ולמשפחתו את 
 ההזדמנות לחזור לחיות בכבוד. 

 
פרו בונו כ מסייעים )כמובן שהם א.על שולחנך בקשת עורכי דינו של  תמונחאלו בימים 

 ,בות קבע( להעניק לו תושא. הגיע לפת לחם ואינו יכול לעמוד בהוצאות עורכי הדיןשכן  
 על מנת שיוכלו לחיות בכבוד., לו ולמשפחתו
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  חסיד אומות העולם. ינואני קורא לך להעניק מעמד זה לאיש שפשוטו כמשמעו ה

רחיה לא זאלישראל ומדינת כל שמי שעוזר לשוכיח אשר ימדובר בעניין אסטרטגי , בנוסף
 רק שאינו נענש אלא ההיפך הגמור.

 
  

                 בברכה,
 ח"כ קלנר אריאל    

 
 
 
 
 


