
 
 

 2016.632.אריך: ת
 59759 נא לציין:  בתשובה

 
 

 לכבוד
 מר עמוס ארבל

 מנהל מרשם ומעמד
 הרשות האוכלוסין וההגיר

  6רים מסילת יש
 ירושלים 

 

 6294753-02 בפקס:
 ובדואר רשום

 
 

 
 

 שלום רב,

 

 13.6.2016ביום  ההודעה שפורסמה באתר רשות האוכלוסין הנדון:
 חוד משפחות יהודעה לציבור שהגיש בקשה לאשכותרתה: 

  ואוחז באישור שהייה בישראל 2003עד סוף שנת 

 

באתר רשות האוכלוסין  בשפה העברית בלבדפרסמתם  13.6.2016ביום  .1
מי שהגיש בקשה לאיחוד  :לפיהביותר,  חשובה הודעה ומעברי הגבול  ההגירה

שהייה בישראל, מחזיק כיום בהיתר והמוזמן  ,2003משפחות עד לסוף שנת 
 של תושב ארעי הזוג המוזמן למעמדניתן יהיה לבחון את שדרוג מעמדו של בן 

. עוד הודעתם כי "לשכות רשות האוכלוסין וההגירה ישלחו עד ליום (5א/)
זימונים למי שעומדים בקריטריונים שנקבעו בהחלטת השר ]...[ בני  16.813.

הזוג יתבקשו להגיע עם מלא המסמכים הרלוונטיים והעדכניים במועד 
  שייקבע להם". 

 ף ומסומן א.העתק מההודעה מצור
 

לפי הודעת המדינה  מונההרחב,  לציבורחשובה ביותר  הודעההיות ומדובר ב .2
בשפה  יםשולט םאינם ככולם רובאשר איש, למעלה מאלפיים   5135/14בבג"ץ 

מיוחד בשכונות , בעבודת דואר ישראליקויים בנוכח הבעיות והלול העברית
הקבוצה בה חברי מבה מתגורר חלק נכבד  ,ירושלים המזרחית הערביות

 לבקש כדלקמן: ו אליךמדובר, אני מבקשת לפנות 

 

שפה ב באתר הרשותמה לאלתר לפרסולתרגם את ההודעה לערבית  .א
 . נה שפה רשמית במדינת ישראליהערבית, שה

, הן רשות ברחבי הארץהשכות בלה שבכותרת ודעההנוסח לתלות את  .ב
 בשפה העברית והן בשפה הערבית. 

 .ולא בדואר רגיל בדואר רשוםנים את הזימונים לשלוח לציבור המוזמ .ג

 ,ניידים של בני הזוג המזמיניםמכשירי הטלפון הל SMSת ולשלוח הודע .ד
וזאת על מנת להבטיח כי המוזמנים  ,תאריך הזימון ללשכהשיכללו את 

 .היו מודעים לויאכן יקבלו את הזימון ו

בשפות העברית והערבית,  ,לפרסם באתר רשות האוכלוסין וההגירה .ה
שעומדים תעודות הזהות של מוזמנים מספרי את ל תכיה שרשימ

 כל אחדזומן הלשכה אליה את שם שצוינו בהודעה,  בקריטריונים
 מועד הזימון. כן את ווכתובתה,  מהאנשים

רשימת המסמכים הרלוונטיים, וזאת על מנת שציבור את לפרסם  .ו
 המוזמנים יוכל להתכונן. 



החלטת  ייענו. יידוע הציבור הרלוונטי אודותלעיל וה כי בקשותינו כולי תקו .3
קיטה בפעולות בנוסף לכך, נביותר.  ותאריך הזימון ללשכה הוא חשוב השר

 זמן יקר ועבודה כפולה. לציבור הפוניםגם נות והשולשכות אלו יחסכו ל

 

   אודה לטיפולך המסור ולתשובתך אודות הצעדים שביקשנו לעיל.   .4

 

 רב, בכבוד
 

 דכוור, -עביר ג'ובראן
 עורכת דין

 
 לוט: א

 
 :יםהעתק

 וההגירה אמנון בן עמי, מנכ"ל רשות האוכלוסיןמר 
 גב' חגית צור, מנהלת רשות האוכלוסין וההגירה בירושלים המזרחית

 , פרקליטות המדינהאודי איתן עו"ד
 
 


