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  68316: בתשובה נא לציין

     לכבוד
  מלי דודיאן' גב

   ההגירה,רשות האוכלוסין
  ומעברי הגבול

  6מסילת ישרים ' רח
  94584ירושלים 

 

  מסירה עם אישור בדואר רשום   
  

  

  ,דודיאן הנכבדה' גב

  

  שלילת מעמד התושבות מתושבי קבע בירושלים  :הנדון

  

בעניינים הקשורים למעמדם של , בין היתר, המטפל, שם המוקד להגנת הפרטבך יהריני לפנות אלי

 המידע המבוקש להלן עוסק בנתונים על שלילת מעמד התושבות .תושבי ירושלים המזרחית

   .2010בשנת  בירושלים המזרחית  קבעמתושבי

 

 :נבקש לקבל את המידע שלהלן

    ?2010בשנת  ע הקבמעמד תושבותכמה מתושבי ירושלים המזרחית נשלל מ .1

 ? נשים כמה מתוכם הינן  .א

 ?קטיניםכמה מתוכם הינם   .ב

  

א לתקנות הכניסה 11בהתאם לסעיף , 2010בשנת מה היו העילות לשלילת התושבות  .2

 :ביתר פירוט? 1974-ד"תשלה, לישראל

 ? שנים לפחותע בשל שהייה מחוץ לישראל משך שב שלילת מעמד היו מקרים שלכמה  .א

 ? קטינים שלהיולילת מעמד ש  מקרים של כמה, מתוכם

 ? בשל קבלת רישיון לישיבת קבע במדינה זרהשלילת מעמד היומקרים של כמה   .ב

 ? קטינים של היושלילת מעמדמקרים של  כמה, מתוכם

כמה ,  מתוכם? בשל קבלת אזרחות במדינה זרה היו מעמדשלילתמקרים של כמה   .ג

 ? קטינים שלהיושלילת מעמד מקרים של 

  . נבקש לקבל הסבר לכך, ל"פילוח לשאלות הנאם לא ניתן לספק 

  

 :לקבל גם את הפילוחים הבאיםנבקש , ל"הנהשלילה לגבי עילות  .3
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 העיל ומהי אותה עיל מהעילות שלאחת עילהבשל רק  נשלל המעמדכמה תושבים מ  .א

 ?בכל אחד מהמקרים

 עילות בכל אחד  ומהן אותן,ת אחמעילהבשל יותר כמה תושבים נשלל המעמד מ  .ב

 ?יםמהחיתוכ

  

 :  שנים לפחותעמחוץ לישראל משך שבשהייה מעמד בשל באשר לשלילת  .4

ל "השהייה בחול מעל שבע שנים גם ממי שבמהלך "האם נשלל המעמד בשל שהייה בחו  .א

 אם ? במסגרת תוקפם של תעודת המעבר או כרטיס היוצא שלו,חזר לביקורים בארץ

 ?בכמה מקרים קרה הדבר, כן

  מקרה הינו" שהייה מחוץ לישראל מעל שבע שנים ברצף"המובן של , מבחינתכם, האם  .ב

 האם כניסה , במילים אחרות? כלל לא נכנס לישראל במהלך אותן שניםבו התושב 

אם התשובה לשאלה אחרונה ? קוטעת את מניין שבע השנים, ולו לזמן מועט, לישראל

 השניםקוטע את מניין שבע  כןאיזה פרק זמן של שהייה בישראל  –זו היא בשלילה 

 ?"מתחיל את הספירה מחדש"ו

 

 :בשל קבלת רישיון לישיבת קבע במדינה זרהמעמד באשר לשלילת  .5

הנוספת  התושבות בישראל בודק משרד הפנים אם נשללה התושבות שלילתטרם האם   .א

, ב" בארה"רדאגרין ק" קיבלאם מדובר בתושב ש, למשל? של אותו תושב) במדינה זרה(

י רשויות ההגירה " עודנו בתוקף ולא בוטל ע"רדאן קגריה"האם בודק משרד הפנים כי 

 ?ראליתהיש טרם שלילת התושבות ,ב"של ארה

מהי הפרוצדורה לבדיקת תקפות של רישיון לישיבת קבע במדינה ,  נערכה בדיקהאם כן  .ב

 ? האם הפרוצדורה מעוגנת בנוהל?זרה

 ?בודק אם התושב רכש תושבות במדינה זרה בעודו קטיןמשרד הפנים האם   .ג

 

 אם משרד הפניםהאם בודק , בשל קבלת אזרחות במדינה זרהמעמד באשר לשלילת  .6

האם הפרוצדורה ? מהי הפרוצדורה,  אם כן?התושב רכש אזרחות במדינה זרה בעודו קטין

 ?מעוגנת בנוהל

 

 :באשר להליך שלילת התושבות .7

 על הודעה סופיתמהווה  , לכאורה'פקעה' למי שתושבותו ,האם הודעת משרד הפנים  .א

 ? לשלול את המעמדבהודעה על כוונהאו שמא מדובר , לשלול את מעמדו ההחלטה

 .  תהודעה שנשלחהלקבל לידינו דוגמא של נבקש ? לכמה אנשים נשלחה הודעה

, סופית ובין אם מדובר על הודעה  לשלול את התושבותכוונהאם מדובר בהודעה על בין   .ב

 אם ? נמסר לאותו תושב כי יש באפשרותו להגיש ערר על ההחלטה בשלב כלשהוהאם

     ?באיזה שלב, כן
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 העילה או העילות לשלילת אם באותה הודעה נמסר לאותו תושב המידע עלה  .ג

  ?על פי תקנות הכניסה לישראל, התושבות

כגון כיצד הגעתם למסקנה , לעילות השלילההאם הנכם מספקים לתושב מידע מעבר   .ד

  ? תושבותו אתלכי יש לשלו

הנתון המתבקש , דהיינו (2010מקרב התושבים שהוחלט לשלול את מעמדם בשנת   .ה

  בעקבות ההודעה לשלול את מעמדםלמשרד הפנים פנוכמה אנשים ):  לעיל1בסעיף 

 ? וערערו על ההחלטה

הנתון המתבקש , דהיינו (2010רב התושבים שהוחלט לשלול את מעמדם בשנת מק  .ו

האם השימוע  ? בעל פה בלשכת משרד הפנים נערך שימועאנשיםה לכמ):  לעיל1בסעיף 

, בין אם מדובר בהחלטה סופית, זאת(? או לאחריו,  למתן ההודעהקודםבעל פה נערך 

 ).ובין אם מדובר בהחלטה על כוונה לשלול תושבות

  ?מהן הסיבות לכך:  נערך שימועלאלמקרים בהם באשר   .ז

 ?עליה ניתן לערער, האם לאחר עריכת השימוע מתקבלת החלטה  .ח

 ,העררמקרים בעקבות בכמה  ? התהפכה ההחלטה,שימועה בעקבות בכמה מקרים  .ט

התהפכה , עתירה שהוגשה לבית המשפטבעקבות   בכמה מקרים?התהפכה ההחלטה

 ? ההחלטה

המתעדכן במרשם האוכלוסין כתאריך בו   מהו התאריך:על פי הנוהל של משרד הפנים  .י

התאריך ? ל המידע בעטיו הוחלט לשלול את התושבותהתאריך בו נתקב(נשלל המעמד 

התאריך בו התקבלה ? בו הודיע משרד הפנים לתושב על הכוונה לשלול את מעמדו

לאחר שהוגש ערר או שניתנה ,  דהיינו–ההחלטה הסופית לשלול את המעמד 

 ?)?ההזדמנות להגיש ערר

 

 :באשר להחזרת תושבות .8

כל אחד מבאיזו שנה נשלל המעמד ? 2010ת לכמה מתושבי ירושלים הוחזר המעמד בשנ  .א

 ? ובאיזו שנה פנה כל אחד מאלה בבקשה להשבת מעמדו,מהם

 ?להחזרת התושבות בכל אחד מהמקריםהסיבות מה היו   .ב

האם היא מעוגנת בנוהל של  ? מהי?האם קיימת פרוצדורה קבועה להחזרת תושבות  .ג

  ?האם היא כרוכה בתשלום אגרה? משרד הפנים

 ? בעל פה במשרד הפניםימוע ים אלה  הושב המעמד לאחר שבכמה מתוך מקר  .ד

 ? המעמד לאחר ערר למשרד הפניםבכמה מתוך מקרים אלה הושב   .ה

 ? בכמה מתוך מקרים אלה הושב המעמד לאחר עתירה לבית המשפט  .ו

 

 לגבי ?בעודם מחוץ לישראל 2010בשנת כמה מתושבי ירושלים המזרחית נשלל המעמד מ .9

לפיה הם יכולים לפנות למשרד הפנים , קבועה פרוצדורה האם קיימת, אותם תושבים

האם הפרוצדורה ? מהי? ולערער על ההחלטה לשלול את מעמדם בעודם מחוץ לישראל
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? האם קיימת פרוצדורה קבועה לעריכת שימועים לתושבים אלה, בפרט? מעוגנת בנוהל

 .נבקש לקבל הסבר מפורט

 

 בשל לישראל וכניסתם לא הותרהכמה תושבים אשר נשלל מהם מעמדם ניסו לשוב  .10

 ?השלילה

 

בין הגדר לקו  ( כתוצאה ממגורים במרחב התפר2010מכמה תושבים נשלל המעמד בשנת  .11

 ? )הירוק

  

 ?שטחיםב שהייה  כתוצאה מ2010כמה תושבים נשלל המעמד בשנת מ .12

  

 .אודה לתשובתך בהקדם .13

 

קבלה בהקדם נו נבקש להעביר ל. לפקודת חשב משרד הפנים ₪ 95ב המחאה על סך "מצ .14

 .עבור התשלום

 

  

  , בכבוד רב   
  

   ד"עו, נועה דיאמונד
  

 
 
 
 

 העתק
מנהלת לשכת רשות האוכלוסין מזרח ירושלים, חגית וייס' גב  
  משרד הפנים, היועץ המשפטי,  ד דניאל סלומון"עו

  

  

 ]68316 .ש.ת[


