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 שלום רב,

 

דרישה לחדול משלילות מעמד מקטינים תושבי ירושלים  הנדון:
המזרחית ולפעולה בהתאם למדיניותה המוצהרת  של רשות 

המוקד להגנת הפרט  2227/98האוכלוסין וההגירה בבג"ץ 
 'ואח' נ' שר הפנים ואח

 

 

(, המטפל, בין השאר, בעניינים הקשורים המוקדבשם המוקד להגנת הפרט )להלן:  .1

למעמדם של תושבי ירושלים המזרחית ובני משפחתם, הרינו לפנות אליכם 

בדרישה לחדול משלילות מעמד מקטינים תושבי ירושלים המזרחית. זאת, בהתאם 

המוקד להגנת הפרט  2227/98למדיניותכם המוצהרת בפני בית המשפט בבג"ץ 

 .'ואח' נ' שר הפנים ואח

בטרם נפנה לגופן של טענות נציין כי לפני מספר שנים פנינו אליכם לראשונה  .2

ערר  –בדרישה להבהרות בעניין שבנדון ואף הגשנו ערר בעניין לבית הדין לעררים 

. דא עקא, שבשעתו נמחק ההליך בשל חסמים משפטיים שעמדו 1610-17ם( -)י

ם וכיום אנו שבים ופונים בשעתו בפנינו. ברם, מני אז הוסרו אותם חסמים משפטיי

אליכם בעניין שבכותרת מתוך תקווה כי על אף הסרתם של אותם חסמים 

 משפטיים, בזו הפעם נוכל להימנע מפנייה לערכאות. נפנה עתה לדברים כסדרם. 

 "תצהיר שרנסקי"

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

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

 כי:

לגבי מי שהיו קטינים, בעת שהוריהם העתיקו את 

שאלת הרי שככלל,  מרכז חייהם אל מחוץ לישראל

זה  ן, ולענייתושבותם בישראל תיבדק מיום בגירותם

 .לא תילקח בחשבון התקופה שקדמה ליום בגירותם

 



י מהווה חלק בלתי נפרד ממדיניותה הנוהגת של רשות כידוע לכם, תצהיר שרנסק .4

האוכלוסין והתצהיר אף הוטמע בנהלי הרשות. ברם, בעוד שבתצהיר שרנסקי נקבע 

מעמדם של מי שהיו קטינים בעת שהוריהם העתיקו את מרכז חייהם  לכי לא יישל

 אל מחוץ לישראל, הרי שמהנתונים הנמסרים לנו על ידכם מידי שנה במסגרת מענה

 לבקשות לפי חוק חופש המידע שאנו מגישים לכם, עולה תמונה שונה לחלוטין. 

כך, בין השאר, מהנתונים שהתקבלו מטעמכם במסגרת מענה לבקשות על פי חוק  .5

המידע שהוגשו על ידי המוקד במשך השנים ואשר עוסקות בשלילת מעמד מתושבי 

קטינים,  20אל של נשלל מעמדם בישר 2011ירושלים המזרחית, עולה כי: בשנת 

קטינים,  24נשלל מעמדם של  2013קטינים, בשנת  29נשלל מעמדם של  2012בשנת 

נשלל מעמדם   2015קטינים, בשנת  12נשלל מעמדם בישראל של  2014בשנת 

קטינים, בשנת  11נשלל מעמדם בישראל של  2016קטינים, בשנת  2בישראל של 

נשלל מעמדו בישראל של  2018נת קטינים, בש 4נשלל מעמדם בישראל של  2017

 קטינים. 2נשלל מעמדם בישראל של  2019קטין אחד ובשנת 

הנה כי כן, אין ולא יכולה להיות מחלוקת כי לאורך שנים רבות הנכם פועלים  .6

בסתירה מוחלטת לאמור בתצהיר שרנסקי בפני בג"ץ לפיו שאלת תושבותם של 

השנים שקדמו לבגרותם לא  קטינים תיבדק אך ורק מיום בגרותם ואילך כאשר

 יילקחו בחשבון. 

נוכח האמור, אנו דורשים כי תחדלו לאלתר מהפרת תצהיר שרנסקי ומשלילות  .7

מעמד מקטינים. זאת אף אם מהוריהם של אותם קטינים נשלל המעמד בשל 

 העובדה שהעתיקו את מרכז חייהם אל מחוץ לישראל.

 לאישורכם הזריז לדרישתנו שבנדון , נודה.  .8

 

 
 

 בכבוד רב,
 

 בנימין אחסתריבה, עו"ד

 
 

 העתק:
 

 עו"ד דניאל סלומון, יועמ"ש רשות האוכלוסין וההגירה 

 
 
 

 


