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לכבוד
 דודיאן מלי גב׳

 המידע חופש חוק על הממונה
 ההגירה האוכלוסין, רשות

 הגבול ומעברי
6 ישרים מסילת רח'

מסירה אישוד עם דשום בדואד 94584 ירושלים

הנכבדה, דודיאן גב׳

1998 התשג^ה* המידע. חופש חוק פי על בקשה הנדון:
2013 בשנת בירושלים קבע מתושבי המושבות מעמד שלילת

 של למעמדם הקשורים בעניינים היתר, בין המטפל, הפרט, להגנת המוקד בשם אלייך לפנות הריני

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

.2013 בשנת המזרחית בירושלים קבע

:שלהלן המידע את לקבל נבקש

?2013 בשנת הקבע תושבות מעמד נשלל המזרחית ירושלים מתושבי מכמה .1

נשים? הינן מתוכם כמה א.

התושבות? שלילת בעת קטינים היו מתוכם כמה ב.

 מחוץ בעודם 2013 בשנת המעמד נשלל המזרחית ירושלים מתושבי מכמה לדעת, נבקש .2

? שואל לי

 בעניין נתונים ״הזנת הכותרת את שנשא 3.5.2010 מיום הפרט להגנת למוקד במכתבך .3

 קבע הפנים משרד כי נמסר הפנים״, משרד של הממוחשבת למערכת תושבות שלילת

 האוכלוסין רשות של הממוחשבת למערכת יוזנו שבמסגרתה שנים ארבע בת עבודה תוכנית

 לדעת נבקש הנ״ל, מכתבך שליחת מיום שנים כארבע בחלוף השלילה. עילת בדבר נתונים

האוכלוסין? רשות של הממוחשבת למערכת הוזנו כבר - חלקם או - שבנדון הנתונים האם

 להבין נבקש למערכת שבנדון הנתונים הוזנו לא עדיין הנ״ל, במכתבך לנאמר ובניגוד במידה

 אותם יוזנו במסגרתו אשר סביר זמן צפי לקבל נבקש כן כמו כה? עד הדבר קרה לא מדוע

למערכת. נתונים
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.1 ומסומן מצ״ב 3.5.2010 מיום הפרט להגנת למוקד המכתב העתק

משרד של הממחושבת למערכת בחלקם או במלואם הוזנו כבר שבנדון והנתונים במידה

א11 לסעיף בהתאם ,2013 בשנת התושבות לשלילת העילות היו מה לדעת נבקש הפנים,

:פירוט ביתר .1974התשל״ד- לישראל, הכניסה לתקנות

 שנים שבע משך לישראל מחוץ שהייה בשל התושבות מעמד נשלל מקרים בכמה א.

מקטינים? התושבות מעמד שלילת על החלטתם מקרים בכמה מתוכם, לפחות?

 קבע לישיבת רישיון קבלת בשל התושבות מעמד שלילת על החלטתם מקרים בכמה ב.

מקטינים? התושבות מעמד שלילת על החלטתם מקרים בכמה מתוכם, זרה? במדינה

 בכמה מתוכם, זרה? במדינה אזרחות קבלת בשל התושבות מעמד נשלל מקרים בכמה ג.

מקטינים? התושבות מעמד שלילת על החלטתם מקרים

נבקש כן, באם אחת? מעילה יותר בשל תושבות מעמד שלילת תיתכן האם להבין נבקש

:הבאים הפילוחים את לידינו לקבל

 עילה אותה ומהי שלעיל מהעילות אחז* עילה בשל רק המעמד נשלל תושבים מכמה א.

מהמקרים? אחד בכל

 אחד בכל עילות אותן ומהן אחת, מעילה יומר של1 המעמד נשלל תושבים מכמה ב.

מהמקרים?

תושבות שלילות בדבר מידע לקבלת הפרט להגנת המוקד לבקשת שניתן למענה 4 בסעיף

כי: הודעתם ,2010 בשנת המזרחית ירושלים מתושבי

 שנים שבע במשך לישראל מחוץ שהייה בשל תושבות לפקיעת באשר

 שנים שבע מעל בחו״ל שהייה בשל פוקעת אינה התושבות לפחות

 של תוקפם במסגרת בארץ לביקורים חזר אלה שנים שבמהלך למי

 אחר בסיס שאין ובלבד זאת כל היוצא, כרטיס או המעבר תעודת

 שבע מעל לישראל מחוץ ״שהייה המובן ]...[. התושבות לפקיעת

 אותן במהלך לישראל נכנס לא כלל שהתושב משמעותו ברצף״ שנים

שנים.

העתק השינוי? כולל מה לדעת נבקש כן, באם זו. במדיניות שינוי ישנו האם להבין נבקש

.2 ומסומן מצ״ב 2010 לשנת למידע לבקשה המענה

תושבות שלילות בדבר מידע לקבלת הפרט להגנת המוקד לבקשת שניתן למענה 5 בסעיף

:כי הודעתם ,2010 בשנת המזרחית ירושלים מתושבי

 או קבע לישיבת רישיון קבלת בשל התושבות לפקיעת באשר

 אותה משלטונות ראיות התושב ממציא ]...[ זרה במדינה אזרחות

 אם ובין בעצמו התושב שהמציא אם בין המסמכים כל מדינה.

 וכר אישי מצב קטינות, תוקף, ההיבטים, כל על נבדקים לבקשתנו,

המקרה. לנסיבות בהתאם



 העתק השינול? כולל מה לדעת, נבקש כן, באם זו. במדיניות שינוי ישנו האם להבין נבקש

.2 וסומן לעיל צורף 2010 לשנת למידע לבקשה המענה

 ז2013 בשנת המעמד הוחזר ירושלים מתושבי לכמה לדעת, נבקש תושבות להחזרת באשר .8

מהם? אחד מכל המעמד נשלל שנה ובאיזו

 תושבות שלילות בדבר מידע לקבלת הפרט להגנת המוקד לבקשת שניתן למענה 7 בסעיף .9

כי: הודעתם ,2010 בשנת

 הימים 45 במהלך לערר פנייה א. תושבות להחזרת אופנים שני ישנם

 בקשה הגשת ב. תושבותו פקיעת בדבר הודעה שקיבל למי הניתנים

תושבות. החזרת במסגרת קבע לרישיון

 העתק השינוי? כולל מה לדעת, נבקש כן, באם זו. במדיניות שינוי ישנו האם להבין נבקש

.2 וסומן לעיל צורף 2010 לשנת למידע לבקשה המענה

 תושבות שלילות בדבר מידע לקבלת הפרט להגנת המוקד לבקשת שניתן למענה 8 בסעיף .10

כי: הודעתם ,2010 בשנת

 באמצעות לערור יכול לישראל מחוץ בעודו תושבותו שפקעה מי

מגוריו. באזור הישראלית הקונסוליה

 העתק השינוי? כולל מה לדעת, נבקש כן, באם זו. במדיניות שינוי ישנו האם להבין נבקש

.2 וסומן לעיל צורף 2010 לשנת למידע לבקשה המענה

 בשל מתושבים מעמד לשלול שלא הפנים משרד במדיניות שינוי ישנו האם לדעת, נבקש .11

 כולל מה לדעת, נבקש זו במדיניות שינוי חל באם ירושלים. של התפר בשכונות מגורים

השינוי?

בהקדם. לתשובתך אודה .12

 קבלה בהקדכז לנו להעביד נבקש הפנים. משרד חשב לפקודת ₪ 101 סך על המחאה מצ״ב .13

התשלום. עבור

רב, בכבוד

עו״ד אחסתריבה, בנימין
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