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המשיבים מטעם הודעה

הנכבד. המשפט לבית מטעמם מעדכנת הודעה להגיש מתכבדים המשיבים .1

 המדינה בפרקליטות ישיבה התקיימה 21.5.2018 ביום כי לעדכן, יבקשו המשיבים .2

 נציגים )אזרחי(, ירושלים מחוז פרקליטת ובהשתתפות הבג״צים, מחלקת מנהל בראשות

המשפטים. במשרד וחקיקה ייעוץ ונציגי הדשות(, - וההגירה)להלן האוכלוסין מרשות

 לשכת על המוטל הרב לעומס היטב מודע הרשות מנכ״ל כי הובהר, הישיבה במסגרת .3

 לטיפול צעדים של שורה בהנחייתו וננקטים מכך, המשתמע ולמכלול ירושלים, מזרח

בכן.

 העבודה תהליכי את שבוחנת ארגוני ייעוץ חברת נשכרה כי עדכנו הרשות נציגי השאר, בין .4

 מול אל זו, לשכה על המוטל העבודה עומס את גם זאת ובכלל ירושלים, מזרח בלשכת

 חודש של למחציתו שעד הייעוץ חברת עם סוכם כי עדכנו, עוד הקיימים. האדם כוח תקני

 באופן להתוות, יוכל מכן שלאחר הרשות, למנכ״ל בעניין המלצות תוגשנה 2018 יולי

 ובהשלכות ירושלים, מזרח לשכת על המוטל הכבד בעומס לטיפול פעולה דרך מושכל,

מכך. הנובעות

 הקיים, בעומס המיידי הזמן בטווח לטפל מנת על כי עוד, עדכנו הרשות נציגי האמור, לצד .5

 אוגוסט חודש במהלך כי היא והשאיפה בקלנדיה מעבר באזור קבלניות עבודות החלו

 למתן קהל קבלת עמדות שש תהיינה שבה קלנדיה, מעבר באזור משנה לשכת תיפתח

מרשם. שירותי
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 מזרח באזור נוספת משנה לשכת להיפתח עתידה כשנה בתוך כי הרשות נציגי עדכנו עוד

 שירותי למתן קהל קבלת עמדות עשרה חמש עד עשר להיות עתידות שבה ירושלים,

מרשם.

 במקום, הקהל קבלת אולם להרחבת הקיימת בלשכה שיפוצים נערכים כי נמסר, במקביל

 כי שיימצא ככל הקיימת, בלשכה קהל לקבלת נוספות עמדות להוספת אפשרות ותיבחן

בכך. צורך קיים

 כעת המוטל הכבד העומס יפחת האמורות, המשנה לשכות של פתיחתן שעם היא הציפייה

 כיום המונחות בבקשות יותר מהיר טיפול שיאפשר באופן לבדה, ירושלים מזרח לשכת על

לפתחה.

 של התקנים מצבת הושלמה מכרז, הליכי השלמת לאחר לאחרונה, כי נמסר לכך, במקביל

אה)עד ירושלים מזרח לשכת מלו בחסר(. פעלה הלשכה כה ב

 שעניינה נוספת עתירה כיום ועומדות תלויות הנכבד המשפט בית בפני כי עוד, יצוין

זו. לשכה על המוטל הרב ובעומס ירושלים, מזרח לשכת ידי על הניתן בשירות

 וההגירה, האוכלוסין רשות נ' סלמאן 3163/18 בג״ץ עתירת הוגשה 22.4.2018 ביום

 בלשכות גס שירות לקבל ירושלים במזרח הגרים לתושבים לאפשר יש כי בטענה שעניינה

 בית בלבד. ירושלים מזרח בלשכת שירות לקבלת להגבילם מבלי הרשות, של הנוספות

 תגובה וכי ,2018 ספטמבר לחודש עד הרכב בפני תישמע העתירה כי הורה זה נכבד משפט

.16.9.2018 ליום נקבע הדיון מועד לכן. קודם ימים 14 עד תוגש

 )תמי״ל( לזרים מעבר תעודת חידוש עדכנה האוכלוסין רשות כעת, כבר כי לציין נבקש

תור. הזמנת באמצעות בארץ הלשכות בכלל ירושלים מזרח לתושבי

 המשפטי היועץ דעת חוות ניתנה לאחרונה כי לעדכן יבקשו המשיבים האמור, לצד

 )ציבורי-חוקתי(, לממשלה המשפטי ליועץ המשנה ידי על שאושרה התעסוקה, לשירות

 התעסוקה שירות בלשכות מלא שירות לקבל ירושלים העיר מזרח תושבי זכאים לפיה

העיר. במערב הפרושות

 המשפטי היועץ נציגי בהשתתפות המשפטים במשרד 5.6.2018 ביום שהתקיימה בישיבה

 מזרח מתושבי מניעה כל אין כי והוסכם כאמור הובהר התעסוקה, ושירות לממשלה

העיר. במערב התעסוקה שירות בלשכות שירות לקבל ירושלים



 הונחו הלשכות ועובדי העיר במערב התעסוקה לשכות לכלל הופצה האמורה ההנחיה .12

 הלשכות תפקוד על ההנחיה השפעת את המשיבים יבחנו הקרובים בחודשים בהתאם.

 במספר הצפויה לעלייה המשאבים התאמת של ההיבטים מן בהן הניתן השירות ואיכות

נוספים. והיבטים שיימצא, ככל האדם כוח בתגבור הצורך הפונים,

 ללשכה, מלשכה עבודה דורש של למעבר אפשרות אין שונים, מטעמים - להבהיר נבקש .13

בו. הטיפול שהחל אחר

 כידוע המצויה התעסוקה שירות ללשכת הנוגעת זו, שבהתפתחות מקווים המשיבים .14

למבנה. בכניסה בעומס להקלה תביא האוכלוסין, רשות לשכת שוכנת בו מבנה באותו

 בשים וזאת ללשכה, בכניסה סככות הותקנו 23.5.2018 ביום כי לציין נבקש האמור לצד .15

זו. בהמתנה הפיזיים ולתנאים ללשכה, בכניסה ההמתנה ולזמן לשהות לב

 למנכ״ל בכיר יועץ כהן רועי מר של בתצהירו נתמכים זו עדכון להודעת 15ו־ 9-2 סעיפים .16

וההגירה. האוכלוסין ברשות הרשות

 מחוז מנהל חוטובלי, אהרון של בתצהירו נתמכים זו עדכון להודעת 14-10 סעיפים .17

התעסוקה. בשירות ירושלים

היום,

 תשע׳״ח תמוז ח׳
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