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  לכבוד
 

    

  מלי דודיאן' גב
  הממונה על חוק חופש המידע 

  רשות האוכלוסין ההגירה
  ומעברי הגבול

  6מסילת ישרים ' רח
  94584ירושלים 

 

  עם אישור מסירה בדואר רשום  
  

  
  ,דודיאן הנכבדה' גב

  בקשה על פי חוק חופש המידע :הנדון
 יחוד משפחות בלשכת רשות האוכלוסין בירושלים המזרחיתהליכי א

  

למעמדם של תושבי  בנושאים הקשוריםהמטפל , ך בשם המוקד להגנת הפרטיהריני לפנות אלי .1

מגישים תושבים אלה עבור בני שובכלל זאת בבקשות לאיחוד משפחות , ירושלים המזרחית

 . וברישום ילדיהם של תושבי הקבע במרשם האוכלוסין, זוגם

להליכי איחוד הנוגע , המידע המפורט להלן נבקש לקבל את, בהתאם לחוק חופש המידע .2

 .משפחות בירושלים המזרחית

 בקשות לאיחוד משפחותבאשר לנתונים  .א

. 2003בלשכת ירושלים המזרחית משנת  הוגשונבקש לדעת כמה בקשות לאיחוד משפחות  .3

 :קש לקבל את הפילוחים הבאיםכמו כן נב .נבקש לקבל את הנתונים לכל שנה בנפרד

 ?בכמה מהבקשות המזמינה הייתה אישה? בכמה מהבקשות המזמין היה גבר  .א

כמה מהבקשות היו בקשות מסוג , כלומר(? ת היה קטין/בכמה מהבקשות המוזמנ  .ב

 ).?"ש ילדים"אחמ"

  .ל"חו/עזה/גדה: נבקש לקבל פילוח לפי מדינת המוצא של המוזמנים  .ג

כמו כן נבקש  .2003מאז שנת , בכל שנה אושרווד משפחות נבקש לדעת כמה בקשות לאיח .4

 :לקבל את הפילוחים הבאים

 ?בכמה מהבקשות המזמינה הייתה אישה? בכמה מהבקשות המזמין היה גבר  .א
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כמה מהבקשות היו בקשות מסוג , כלומר(? ת היה קטין/בכמה מהבקשות המוזמנ  .ב

 ).?"ש ילדים"אחמ"

  .ל"חו/עזה/גדה: המוזמניםנבקש לקבל פילוח לפי מדינת המוצא של   .ג

כמו כן נבקש  .2003מאז שנת , בכל שנה סורבונבקש לדעת כמה בקשות לאיחוד משפחות  .5

 :לקבל את הפילוחים הבאים

 ?בכמה מהבקשות המזמינה הייתה אישה? בכמה מהבקשות המזמין היה גבר  .א

כמה מהבקשות היו בקשות מסוג , כלומר(? ת היה קטין/בכמה מהבקשות המוזמנ  .ב

 ).?"ש ילדים"אחמ"

 .ל"חו/עזה/גדה: נבקש לקבל פילוח לפי מדינת המוצא של המוזמנים  .ג

 נתונים באשר לשהייה בישראל באמצעות היתרים ואשרות .ב

אל באמצעות מהו מספר האנשים אשר אושרה שהייתם בישר, נכון לתאריך מתן תשובתכם .6

 ?הניתנים מכוח הליך איחוד משפחות ק"היתרי מת

 ?בת זוג/ש בן"לכמה מהם אושרה השהייה במסגרת אחמ, מתוכם  .א

 ?ש ילדים"לכמה מהם אושרה השהייה במסגרת אחמ, מתוכם  .ב

שהייתם , נבקש לקבל את הפילוחים הבאים באשר לאנשים אשר נכון לתאריך מתן תשובתכם .7

 :ש"אחמ מכוח הליךק "רי מתבישראל אושרה באמצעות הית

 ;גברים/נשים  .א

 ;קטינים  .ב

 ;תושבי הגדה  .ג

 .עזה רצועת תושבי  .ד

מהו מספר האנשים אשר שהייתם בישראל מוסדרת באמצעות , נכון לתאריך מתן תשובתכם .8

 ?במסגרת הליך איחוד משפחות, )5/א( רישיון לישיבת ארעי

 בישראל מוסדרת אשר שהייתם נבקש לקבל את הפילוחים הבאים באשר למספר האנשים .9

 :באמצעות רישיון לישיבת ארעי במסגרת הליך איחוד משפחות

 ;גברים/נשים  .א

 ;קטינים  .ב

 ;תושבי הגדה  .ג

 ;עזה רצועת תושבי  .ד
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 ).ל"תושבי חו(אזרחים זרים   .ה

 

 . כי בתשובתכם יצוין התאריך לו נכון המידע שיינתן, נבקש .10

נו קבלה עבור נבקש להעביר ל. לפקודת חשב משרד הפנים₪  98ב המחאה על סך "מצ .11

 .התשלום

 . על פי הזמנים הנקובים בחוק, נודה על העברת המידע המפורט אלינו .12

 

  ,בכבוד רב

  

  ד"עו, נועה דיאמונד

  

 העתקים
מנהלת לשכת רשות האוכלוסין מזרח ירושלים, חגית וייס  

  משרד הפנים, היועץ המשפטי,  ד דניאל סלומון"עו
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