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 ,גב' דודיאן הנכבדה
 

 1998-פש המידע, התשנ"חבקשה על פי חוק חו :הנדון
א 11בהתאם לסעיף   2019שנת שלילת מעמד מתושבי קבע בירושלים ב

  1974-לתקנות הכניסה לישראל התשל"ד
 

בעניינים הקשורים  הריני לפנות אלייך בשם המוקד להגנת הפרט, המטפל, בין היתר,

ת למעמדם של תושבי ירושלים המזרחית. המידע המבוקש עוסק בנתונים על שליל

א לתקנות 11בהתאם לסעיף  2019מעמד מתושבי קבע בירושלים המזרחית בשנת 

ובנתונים על השבת מעמד לתושבי ירושלים המזרחית במקור  הכניסה לישראל

 שאיבדו את מעמדם מכח תקנות הכניסה לישראל.

 נבקש לקבל את המידע שלהלן: .1

 ? 0192ירושלים המזרחית נשלל מעמד תושבות הקבע בשנת  מתושבימכמה  .א

 מה מתוכם הינן נשים? כ .ב

 שלילת התושבות? במועד כמה מתוכם היו קטינים  .ג

 2019נבקש לדעת, מכמה מתושבי ירושלים המזרחית נשלל המעמד בשנת  .ד

 ?בעודם מחוץ לישראל

א 11, בהתאם לסעיף 2019לשלילת התושבות בשנת  מה היו העילותנבקש לדעת  .2

 פירוט:. ביתר 1974-תשל"דה, לתקנות הכניסה לישראל

 עבכמה מקרים נשלל מעמד התושבות בשל שהייה מחוץ לישראל משך שב .א

שנים לפחות? מתוכם, בכמה מקרים החלטתם על שלילת מעמד התושבות 

 מקטינים?

בכמה מקרים החלטתם על שלילת מעמד התושבות בשל קבלת רישיון לישיבת  .ב

בות קבע במדינה זרה? מתוכם, בכמה מקרים החלטתם על שלילת מעמד התוש

 מקטינים?

בכמה מקרים נשלל מעמד התושבות בשל קבלת אזרחות במדינה זרה?  .ג

 מתוכם, בכמה מקרים החלטתם על שלילת מעמד התושבות מקטינים?
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ת מידע בדבר שליל למענה שניתן לבקשת המוקד להגנת הפרט לקבלת 4בסעיף  .3

 , הודעתם כי:2010תושבות מתושבי ירושלים המזרחית בשנת 

ושבות בשל שהייה מחוץ לישראל באשר לפקיעת ת

במשך שבע שנים לפחות התושבות אינה פוקעת בשל 

שהייה בחו"ל מעל שבע שנים למי שבמהלך שנים אלה 

תוקפם של תעודת  במסגרתחזר לביקורים בארץ 

, כל זאת ובלבד שאין בסיס המעבר או כרטיס היוצא

אחר לפקיעת התושבות [...]. המובן "שהייה מחוץ 

לישראל מעל שבע שנים ברצף" משמעותו שהתושב כלל 

 לא נכנס לישראל במהלך אותן שנים.

נבקש להבין האם חל שינוי במדיניות זו. באם כן, נבקש לדעת מה כולל השינוי? 

 . 1מסומן מצ"ב ו 2010העתק המענה לבקשה למידע לשנת 

 3268/14התושבות ובהתאם להצהרת משרד הפנים בעע"ם  להשבת מעמדבאשר  .4

 נבקש לדעת ביתר פירוט:  ,אלחאק ואח' נ' שר הפנים

  ? 2019בשנת  הוגשו מעמדכמה בקשות להשבת  .א

 ובאיזו שנה הן הוגשו? 2019בשנת   אושרוכמה בקשות להשבת מעמד  .ב

 ? 2018בשנת  בקשות להשבת מעמד סורבונבקש להבין האם  .5

 , נבקש לדעת: 2019בקשות להשבת מעמד בשנת  סורבובאם  .6

 בשל מניעה בטחונית? 2019בשנת  סורבוכמה בקשות להשבת מעמד  .א

 בשל מניעה פלילית? 2019בשנת  סורבוכמה בקשות להשבת מעמד  .ב

בטענה לאי היותו של המבקש  2019בשנת  סורבוכמה בקשות להשבת מעמד  .ג

 תושב בפועל מעולם?

מטעמים אחרים? באם כן,  2019ם סורבו בקשות להשבת מעמד בשנת הא .ד

 נבקש לדעת כמה בקשות סורבו ומאילו טעמים?

ת בדבר שליללמענה שניתן לבקשת המוקד להגנת הפרט לקבלת מידע  8בסעיף  .7

 , הודעתם כי: 2010תושבות בשנת 

מי שפקעה תושבותו בעודו מחוץ לישראל יכול לערור 

 הישראלית באזור מגוריו.באמצעות הקונסוליה 

 נבקש להבין האם חל שינוי במדיניות זו. באם כן, נבקש לדעת, מה כולל השינוי? 

שינוי במדיניות משרד הפנים שלא לשלול מעמד מתושבים  חלנבקש לדעת, האם  .8

בשל מגורים בשכונות התפר של ירושלים. באם חל שינוי במדיניות זו נבקש 

 .לדעת, מה כולל השינוי

כלפי תושבי קבע שעברו לדעת, האם ישנו שינוי במדיניות משרד הפנים נבקש  .9

לשכונות התפר של ירושלים, כפי  ומחוץלהתגורר בשטחים שבגדה המערבית 

להגנת הפרט לקבלת לבקשת המוקד למענה שניתן  12שהובא לידיעתנו בסעיף 

דעת, באם חל שינוי במדיניות זו נבקש ל? 2012ת תושבות בשנת מידע בדבר שליל

 .מה כולל השינוי
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 . 2 מצ"ב ומסומן 2012העתק המענה לבקשה למידע לשנת 

ה ציבורית פטור המוקד להגנת כי כעמותה הפועלת לקידום מטר לסיכום נדגיש, .10

פי דרישות החוק, אישור -מתשלום אגרה בבקשות חופש מידע. מצ"ב, על הפרט

 .3ניהול תקין של העמותה ומסומן 
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