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1998 התשנ"ח המידע, חופש חוק לפי בקשה :הנדון
2016 בשנה !ירושלים סבע מהושגי מעמד שלילה

: במשרדנו המקצועיים הגורמים התייחסות להלן הנדון בנושא לפנייתך בתשובה

 ככל כי, יובהר התשובה. בפתח המתואר לאפיון בהתאם הממוחשבת, המערכת מן שנשלפו בנתונים מדובר
 באופן מדויקים אינם הנתונים כי להניח שיש כך תקן, סטיית תיתכן מורכבת, נתונים ממערכת שליפה

מוחלט.

(1)_______________________________________________
_______________תושבים. 94 של תושבותם פקעת 2016 בשנת

____________________________________נשים. 41 מתוכם
’ ~__________________קטינים 11 מתוכם

.2 הוא לישראל מחוץ בעודם תושבותם שפקעה התושבים מספר

 הנתונים בעבר, ידינו על לכם שנמסר כפי לפנייה 2 בסעיף לשאלות פילוח לספק עדיין ניתן לא (2)

האוכלוסין. רשות של הממוחשבת במערכת מאופיינים אינם המבוקשים

 לקבלת לבקשתכם ידינו על שניתן למענה 4 בסעיף לאמור באשר שינוי אין לפניה, 3 לסעיף בהתייחס (3)
.2010 בשנת ירושלים במזרח קבע תושבי של תושבות פקיעת אודות מידע

«
 .2016 בשנת בקשות 48 הוג^ו )א( (4)

)ב(

2016 בשנת שאושרו בקשות הגשה שנת
1 2016

57 2015
2 2014
3 2013
2 2011
1 2008

66 סה׳׳כ
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 לבקשתכם ידינו על שמתן למענה 8 בסעיף לאמור באשר שינוי חל לא לפניה, 5 לסעיף בהתייחס (5)

.2010 בשנת ירושלים במזרח קבע תושבי של תושבות פקיעת אודות מידע לקבלת

ירושלים. של התפר בשכונת מגורים בשל תושבות פקיעות קיימות לא ,לפניה 6 לסעיף בהתייחס (6)

 תצהיר ° פי על נוהגים אנו באזור להתגורר שעברו קבע לתושבי ביחס לפניה, 7 לסעיף בהתייחס (7)
 2 סעיפים ראה נא 476/97 - ו 2227/98 בעתירות כבג״ץ בשבתו העליון המשפט לבית שהוגש כפי שרנסקי״

- לתצהיר. ה3ו

 עע״מ - ראו .רה ז במדינה התאזרח או קבע לישיבת רישיון שקיבל למי המגע בכל הצורך, מן למעלה
. הפנים שר ,נ ווזווז זוהיר 2007/15 עע״מ ־, הפנים שר 0 אלחאק 3268/14

 לעיגיגיים המשפט לבית לעתור ניתן n החלטה כנגד 1998 - הוגשנ׳׳ו♦ המידע, חופש לחוק (1) 7 סעיף פי על
מינהליים.
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