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הפנים. משרד שברשות ■•^נתונים
 ולגבי סטטיסטיים נתונים קיימים לא מהשאלות חלק לגבי .־לצערי,
 יס סטטיסטי דוחות מתוך בצים ומקו חלקיים, הם הנתונים - אחרות

רציף. באופן תמיד לא השנים, במשך ־-־שנערכו..
 להמציא נתבקשנו עליהם בנושאים הממוחשב, המרשם בקובץ הרישומים .

 סטטיסטית בדיקה כיום לערוך ניתן לא כן ועל מלאים אינם 'נתונים,
המחשב. באמצעות
 משרד מטעם המידע חופש חוק תזכיר לאחרונה הוצא לך, כידוע

 מרשויות מידע לקבלת הזכות את בחוק לקבוע שמטרתו '■'המשפטים
ציבוריות.

 הנדרשים והתקציב האדם כח ויוקצה זה נושא לכשיוסדר כי ה הקו ;..אני
יותר. מלאים דוחות הפנים משרד בידי יהיו כך ...לשם

 אחת כל לגבי הפנים משרד בידי היום המצויים הנתונים להלן ...
העתירה: שבראש מהשאלות

:בישראל ?בע לישיבת ורשיון אשרה למתן הבעזשות מספר א•
- 1967 שנת מאז ירושלים מזרח תושבי ידי על שהוגשו הבקשות מספר

 הנתונים בלבד. 1 995-1 991 כ השני לגבי חלקיים נתונים קיימים
אבחנה בלא אזרחים או קבע תושבי שהם למזמינים ים יחס מת ביניהם:
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 משפחות איחוד במסגרת ירושלים במזרח שהוגשו בקשות סה"כ
 מטעמים - ים ראתב_יס_ ו בסר ! זוג בבנות זוג, בבני )מדובר

וחדים( מי הומניטריים
בקשות 1054 :1991
בקשות 1020 :1992
בקשות 1690 :1993
בקשות 3470 :1994
בקשות 2676 :1995

 במזרח הגרות ואזרחיות תושבות שהגישו בקשות סה"כ
זוגן: בני עבור ירושלים

בקשות 650 :1993
בקשות 2550 :1994
בקשות 1800 :1995

 המנוח רוה״מ של החלטתו ניתנה 1994 מרץ בחודש כי יצויין
 לבן קבע לי״שיבת רשיון ינתן לפיה ז״ל, רבין יצחק מר -

 קיימת שהיתה האבחנה ללא ירושלים מזרח תושבי של זוג
 את המבקש היה כשהבעל רק ניתן היה הרשיון לפיה לכן קודם
 תושבת רק ולא אזרחית תה י ה המבקשת שהאשה או זוגו בת
.קבע

 שהוגשו הבקשות במספר תלולה עליה חלה ההחלטה בעקבות
שאושרו. הבקשות ובמספר זוג בני עבור

 הבקשות סה"כ )מתוך ירושלים במזרח שאושרו הבקשות מספר
 הסתיים שנה בכל שהוגשו הבקשות בכל לא - המצטברות
.הטיפול(

זוג בני 36- ו זוג בנות 417 :1993
זוג• בני 250- ו ג ו ז בנות 9 5 :1994
זוג■ בני 775- ו ג ו ז בנות 197 :1995

הומניטריות מסיבות שאושרו אחרים ים ב ו קר לל ו כ לא ם ו כ י הס
• ה ו ג י חר

.ידחו שנ הבקשות מספר בדבר ם נתוני מים י י ק לא
יותר. מלאים דוחות קיימים ים הארצי‘הנתונים לגבי .5

 פירוט ובה 1995-1967 לשנים המתיחסת טבלה א' כנספח מצ״ב
 שנה בכל שאושרו הבקשות למספר באשר הקיימים הנתונים

 זוג לבני שאושרו הבקשות מספר 1995-1986 השנים ולגבי
בנפרד. זוג ולבנות

 מדינת של קבע תושבי או אזרה>ם הם המזמי\ים הנתונים בכל
 הבקשות כ’סה׳ מתוך הב שיה בכל שאושרו והבקשות ישראל

הפנים. במשרד שהצטברו



 - מעמדם את שאיבדו ירושלים מזרח י שב ו ה מספר .ב
סטטיסטיים. נתונים קיימים לא

תעודת להחזרת לשעבר ירושליס מזרח תושבי של הבקשות מספר .ג - ?חות

סטטיסטיים. נתונים קיימים לא

,בברכה וב ר ד בכבו

 בקשי,עו"ד מוריה
המשפטית הלשכה

:העתק
 וזרים אשרות ממונה - ן כרמו בתיה
 ודרכונים מרשם ממונה - שרון אתי

ן י ט ו כל ו הא הל נ י מ - ה י נ מר. שלמה
\
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 1995-1967 בשנים שאושרו ש,<לאחמ בסשות
ארצ> נתונים סיכום
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 אושרו
וג בו־-ז

 אושרו
ג ו בת-ז

 סה"כ
שאושרו בקשות

 סה"כ
שהוגשו בקשות השנה

34 4ו ו 543 1986
49 268 368 1987
67 2ו2 212 1988
68 212 390 1989
83 239 423 1990
86 322 455 1991
ו 54 340 602 1992
325 65 2 1,121 1993
639 3ו9 1,013 1994

1 , 643 796 2,444 5,416 1995
i1 25,636 ו 95 - 67 שנים סוז״ב
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