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 גב' דודיאן הנכבדה,

 בקשה על פי חוק חופש המידע הנדון:

 יכים לאיחוד משפחות הל

 בלשכת רשות האוכלוסין בירושלים המזרחית

 

הריני לפנות אלייך בשם המוקד להגנת הפרט, המטפל בנושאים הקשורים למעמדם של  .1

תושבי ירושלים המזרחית, ובכלל זאת בבקשות לאיחוד משפחות שמגישים תושבים אלה 

 וכלוסין. עבור בני זוגם, ורישום ילדיהם של תושבי הקבע במרשם הא

בהתאם לחוק חופש המידע, נבקש לקבל את המידע המפורט להלן, הנוגע להליכים לאיחוד  .2

 משפחות בירושלים המזרחית.

 נתונים באשר לבקשות לאיחוד משפחותא. 

בלשכת ירושלים  הוגשו, כמה בקשות לאיחוד משפחות 2016נבקש לדעת, מאז שנת  .3

. נבקש לקבל את טרם זכו למענהה וכמ סורבו, כמו אושרוהמזרחית, ומתוכם כמה 

 . כמו כן נבקש לקבל את הפילוחים הבאים:לכל שנה בנפרדהנתונים 

 חו"ל.\נבקש לקבל פילוח לפי מדינת המוצא של המוזמנים: הגדה המערבית .א



נבקש לקבל פילוח של הסיבות לסירוב )סירוב בשל היעדר מרכז חיים, סירוב  .ב

 יה וכד'(.ביטחוני, סירוב פלילי, סירוב בשל ביגמ

 נתונים באשר לבקשות לרישום ילדיםב. 

. נבקש לקבל את הנתונים לפי שנת טרם זכו למענה. נבקש לדעת כמה בקשות לרישום יילוד 7

-, כמה בקשות שהוגשו ב2016-)כמה בקשות שהוגשו ב לכל שנה בנפרדהגשת הבקשה 

 וכן הלאה(.  2017

 נתונים באשר לשהייה בישראל באמצעות היתרים ואשרות .ג

היתרי , מהו מספר האנשים אשר שוהים בישראל באמצעות נכון לתאריך מתן תשובתכם .8

 כמו כן נבקש לקבל את הפילוחים הבאים:  , הניתנים מכוח הליך לאיחוד משפחות?מת"ק

וכמה  םנשיכמה מהשוהים בישראל באמצעות היתרי מת"ק מכוח הליך אחמ"ש הם  .א

 גברים;

 קטינים;כמה  .ב

 תושבי הגדה;כמה  .ג

 תושבי רצועת עזה;כמה  .ד

מתוך כלל האנשים אשר שוהים בישראל מכוח היתר מת"ק, נבקש לדעת כמה מטופלים  .9

 על ידי הלשכה בירושלים המזרחית?

רישיון , מהו מספר האנשים אשר שוהים בישראל באמצעות נכון לתאריך מתן תשובתכם .10

נבקש לקבל את הפילוחים כמו כן  במסגרת הליך לאיחוד משפחות? (,5)א/ לישיבת ארעי

 :האלה הבאים באשר לאנשים

 נשים/גברים; .א

 קטינים; .ב

 תושבי הגדה; .ג

 תושבי רצועת עזה; .ד

 אזרחים זרים )תושבי חו"ל(. .ה

פי החוק, אודה. כאן המקום להוסיף כי המוקד להגנת הפרט פטור -לתשובתך המהירה, על .11

מידע, מאחר שמדובר בעמותה הפועלת לקידום מטרה מתשלום אגרה בבקשות חופש 

 פי דרישת החוק, אישור ניהול תקין של העמותה.-ציבורית. מצ"ב, על
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