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 שלום רב,

 

 :1998-בקשה על פי חוק חופש המידע, התשנ"ח הנדון:
 שלילות מעמד מקטינים תושבי ירושלים המזרחית 

  הינם בעלי רישיון לישיבת קבע בישראלש

 
(, המטפל, בין היתר, המוקדהריני לפנות אלייך בשם המוקד להגנת הפרט )להלן: 

 בעניינים הקשורים למעמדם של תושבי ירושלים המזרחית ובני משפחתם בישראל.

בהתאם לחוק חופש המידע, נבקש לקבל מכם את המידע המפורט להלן, באשר לשלילת 

 מקטינים תושבי ירושלים המזרחית שהינם בעלי רישיון לישיבת קבע בישראל.מעמד 

 

על ידי שר הפנים דאז, מר נתן  5.3.2000ד' לתצהיר שניתן ביום  3בסעיף  .1

תצהיר )להלן:  2227/98שרנסקי, במסגרת הליך המשפטי שהתנהל בבג"ץ 

 (, נקבע כי:שרנסקי

לגבי מי שהיו קטינים, בעת שהוריהם העתיקו את 

שאלת  הרי שככלל, מרכז חייהם אל מחוץ לישראל

זה  ןתושבותם בישראל תיבדק מיום בגירותם, ולעניי

 .לא תילקח בחשבון התקופה שקדמה ליום בגירותם

 
כידוע, מהווה תצהיר שרנסקי חלק בלתי נפרד מהמדיניות העדכנית של רשות  .2

של מי  מעמדם להאוכלוסין. ברם, בעוד שבתצהיר שרנסקי נקבע כי לא יישל

שהיו קטינים בעת שהוריהם העתיקו את מרכז חייהם אל מחוץ לישראל, הרי 

 שמהנתונים המצויים בידי המוקד עולה תמונה שונה לחלוטין. 

כך, בין השאר, מהנתונים שהתקבלו מרשות האוכלוסין, במסגרת מענה  .3

הרשות לבקשות על פי חוק המידע שהגיש המוקד במשך השנים, ואשר עוסקות 

נשלל  2011לת מעמד מתושבי ירושלים המזרחית, עולה כי: בשנת בשלי

קטינים,  29נשלל מעמדם של  2012קטינים, בשנת  20מעמדם בישראל של 



נשלל מעמדם בישראל  2014קטינים ובשנת  24נשלל מעמדם של  2013בשנת 

 קטינים. 12של 

ם נוכח האמור, נבקש להבין, כיצד מתיישבת שלילת המעמד מקטינים בשני .4

עם הנכתב בתצהיר שרנסקי  –כמו גם שלילת מעמד בשנים אחרות  –הנקובות 

ולפיו, לעניין שאלת תושבותם של קטינים תושבי קבע בישראל, לא תילקח 

בחשבון התקופה שקדמה למועד בגירותם ועל בסיס מה נשללה תושבותם של 

 אותם קטינים, כפי שציינתם בתשובותיכם. 

ושב קבע שהיה קטין בעת שהוריו העתיקו את נבקש להבין כמו כן, האם ת .5

מרכז חייהם אל מחוץ לישראל, אך שב אליה תוך פחות משבע שנים ממועד 

בגירותו, ייראה כמי שמעמדו בישראל מעולם לא פקע, או שמא הוא נדרש 

 לעבור הליך להשבת תושבות?

באם מי שהיה קטין בעת שהוריו העתיקו את מרכז חייהם אל מחוץ לישראל,  .6

ך שב אליה תוך פחות משבע שנים ממועד בגירותו, נדרש אכן להגיש בקשה א

להשבת תושבות, נבקש להבין, כיצד מתיישבת דרישה זו עם העולה מתצהיר 

שרנסקי ולפיו, לכאורה, מעמדו של קטין ששב לישראל בתוך שבע שנים ממועד 

 בגירותו מעולם לא פקע?

 פי החוק, אודה. -לתשובתך המהירה, על .7

המקום לציין כי המוקד פטור מתשלום אגרה בבקשות חופש מידע, מאחר כאן  .8

פי דרישת החוק, -שמדובר בעמותה הפועלת לקידום מטרה ציבורית. מצ"ב, על

 אישור ניהול תקין של העמותה.

 

 

 בכבוד רב,
 

 בנימין אחסתריבה, עו"ד

 
 

 לוט:
 2016אישור ניהול תקין 

 
 
 
 


