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 משרד הפנים'  האגודה לזכויות האזרח בישראל נ07530/) ם-י(מ "פסק הדין בעת:  הנדון

 

 : לפנות כדלקמןוהרינלפרסום הנהלים בחלוף המועד שנקבע בפסק הדין 

 

ההוראות וההנחיות , נו לעיין לאלתר בקובץ השלם והמעודכן של כל הנהליםנבקש לאפשר ל .א

לצורך כך נודה על קבלת דיסק של קבצי הנהלים . של משרד הפנים בענייני מינהל האוכלוסין

שאינם , ההוראות וההנחיות, ועל קבלת העתקים מצולמים של הנהלים, שבמתכונת דיגיטלית

 מתכונת ו שלא לבש,הפקידות במטה מינהל האוכלוסיןלרבות הנחיות  (במתכונת דיגיטלית

 .) והוראות הלשכה המשפטית של משרד הפנים,טליתידיג
 

 האם הועמדו בכל לשכה למינהל אוכלוסין כל הנהלים וההוראות כשהם ,הודעתכםנבקש  .ב

 .שלמים ומעודכנים לעיונו של הציבור

 

הפנים כל הנהלים וההנחיות  מדוע טרם פורסמו באתר האינטרנט של משרד ,נבקש הבהרתכם .ג

כי בימים האחרונים פורסמו נהלים של , מעיון באתר האינטרנט עולה. השלמים והמלאים

 ובהם נהלים שלא פורסמו בעבר, מינהל האוכלוסין כשהם כוללים את פרק הליך הטיפול

 . )שאינו כולל את הליך הטיפול, תשומת ליבכם לנוהל הסדרת מעמדם של בני זוג לתושבים(
 

לא פורסמו ,  למשל,כך. מלאיםאינם הנהלים וההנחיות שפורסמו אינם שלמים ו, עם זאת

 ילדים של נוהל הטיפול ברישום; נוהל קביעת מרכז חיים; לקבלת בקשות מכל סוגנוהל 

נוהל הטיפול במתן ; נוהל הטיפול בפקיעת רישיון לישיבת קבע ;תושבי ירושלים המזרחית

ות סחר בנשים נוהל הטיפול במתן מעמד לקורבנ; " סגוריםשמיים"נוהל ; "ויזה-אינטר"

נוהל הטיפול בהענקת אשרות ; נוהל הטיפול במתן מעמד לסייענים ;מטעמים המוניטאריים

נוהל הטיפול ; נוהל הטיפול במתן פטור מאגרות; ורישיונות ישיבה על גבי גיליון נפרד

 . ועוד ועוד; נוהל האצלת סמכויות; בערבויות



2 

 

  

הפרסום באינטרנט אינו כולל הנחיות של הפקידות במטה מינהל האוכלוסין ושל , יתרה מזו

הפרסום אינו כולל את הנחיית מנהל מינהל , למשל, כך. הלשכה המשפטית של משרד הפנים

האוכלוסין בעניין שינוי התנאים למתן מעמד לילדים נלווים לבני זוג של אזרחים ולבני זוג של 

שנוסחו על ידי הלשכה , הקריטריונים למתן אשרות ורישיונות לישיבת קבעאת  ;זכאי שבות

את הוראת השעה שנתנו ממונה אשרות וזרים ומנהל אגף האכיפה לאחר פסק ; המשפטית

את התנאים למעבר מהגרי עבודה מענף תעסוקה אחד לענף ; "קון טנסה"הדין בעניין 

 . ועודועוד; שגובשו על ידי הלשכה המשפטית, תעסוקה אחר

  

נבקש . נערכו בטרם העלאתם לאתר, או למצער חלק מהם, כי הנהלים שבאתר, כן דומה

מהם התיקונים ,  מהם הנהלים שנערכו–ואם אכן כך , הבהרתכם האמנם נערכו הנהלים

ומדוע נערכו בהם תיקונים חרף ההוראה בפסק הדין לפרסם את הנהלים , שהוכנסו בהם

האם נוסח הנהלים , רכו ותוקנו נהלים נבקש הבהרתכם עודככל שאכן נע. השלמים והמלאים

שמא בידי הפקידים ,  כיוםהערוכים שבאתר הוא הנוסח המשמש את פקידי מינהל האוכלוסין

 .נוסח אחר

 

 .נודה על תשובתכם הדחופה על מנת שנוכל לשקול המשך צעדינו המשפטיים

 

 ,בכבוד רב

 

 ד"עו, עודד פלר
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