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לכבוד
 דודיאן מלי גב׳

 המידע חופש חוק על הממונה
 ההגירה האוכלוסין רשות

 הגבול ומעברי
 6 ישרים מטילת רח׳

94584 ירושלים

הנכבדה, דודיאן גב׳

המידע חופש חו£ פי על שה13ב :הנדון
 משפחות לאיחוד בהליפים מוזממם 2404 לשדרוג הפגים שד החלטת

ואח' 813/14
 4.8.2016-111.4-2016 מהימים: המדינה הודעות
13.6.2016 מיום האופלוסיו רשות באתד הודעה

 המשפטיים ההליכים לסדרת צד שהינו הפרט, להגנת המוקד בשם אלייך לפנות הריני

הבאים. לדברים ליבך תשומת את ולבקש דג'אני( עתידות :שבכותרת)להלן

דבר פתח

 מרכז להוכחת בכפוף כי המשפט, לבית המדינה מסרה שבכותרת ההודעות במסגרת

 לאפשר ההחלטה( :הפנים)להלן שר החליט וביטחוניות, פליליות מניעות והיעדר חיים

 שהייה בהיתרי המחזיקים הקבוצה( )להלן: מוזמנים 2,104 של מעמדם שדרוג את

 לרשות הוגשה בעניינם הבקשה ואשר משפחות לאיחוד הליכים מתוקף בישראל

.2003 שנת לסוף עד האוכלוסין

 ישלחו 31.8.2016 ליום עד כי באינטרנט, באתרכם ופורסם המדינה הודיעה כן כמו

 עומדים ואשר זו לקבוצה המשתייכים למוזמנים זימונים הארץ ברחבי הרשות לשכות

הנ״ל. השר בהחלטת שנקבעו בקריטריונים

 לכת מרחיקות השלכות יישומה, לאופן גם כמו שבנדון ולהחלטה והואיל לפיכךי,

 חוק להוראות בהתאם נבקש - ולאחרים זו לקבוצה המשתייכים למוזמנים הנוגעות

.30.11.2016 ליום נכון שהוא כפי להלן, המפורט המידע את לידינו לקבל המידע חופש

 עם רשום ובדואר בפלזט
מסירה אישוד
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מוזמנים 2,10$ של הקבוצה לגבי .1

:הבאים הפילוחים את לקבל נבקש

לאזרחים? נשואים מהמוזמנים כמה א.

לתושבים? נשואים מהמוזמנים כמה ב.

 שדרוג אי בדבר הודעות לחלופין, או זימונים, כבר קיבלו המוזמנים כל האם ג.

משפחות? לאיחוד מההליך הוצאתם על או מעמדם,

למושבים ונשואים לקבוצה המשמייבים מהמגיד לגבי .2

:הבאים הפילוחים את לקבל נבקש

המזרחית? שבירושלים האוכלוסין רשות בלשכת מטופלים מהם כמה א.

הארץ? ברחבי האוכלוסין רשות לשכות בשאר מטופלים מהם כמה ב.

 לאזרחים ונשואים ל^בוצח המשמייבים מוזמנים לגבי .3

:הבאים הפילוחים את לקבל נבקש

מעמדם? שדרוג על החלטה נשלחה מהם לכמה א.

 שודרגו לא כמה מתוכם מעמדם? שדרוג אי על החלטה נשלחה מהם לכמה ב.

פלילית? מניעה (2);ביטחונית מניעה (1)בשל

משפחות? לאיחוד מההליך הוצאתם על הודעה נשלחה מהם לכמה ג.

 מרכז הוכחת אי (3)ן פלילית מניעה (2)ן ביטחונית מניעה (1)בשל

חיים?

המזרחית בירושלים בלשבה ומטופלים למושבים הנשואים מוזמנים לגבי .4

:הבאים הפילוחים את לקבל נבקש

מעמדם? שדרוג על החלטה נשלחה מהם לכמה א.

 שודרגו לא כמה מתוכם מעמדם? שדרוג אי על החלטה נשלחה מהם לכמה ב.

פלילית? מניעה (2);ביטחונית מניעה (1)בשל

משפחות? לאיחוד מההליך המוחלטת הוצאתם על הודעה נשלחה מהם לכמה ג.

)ביטחונית מניעה (1)בשל  מרכז הוכחת אי (3);פלילית מניעה (2!

חיים?

ארורות בלשכות ומטופלים למושבים הנשואים מוזמצים לגבי .5

:הבאים הפילוחים את לקבל נבקש



מעמדם? שדרוג על החלטה נשלחה מהם לכמה א.

 שודרגו לא כמה מתוכם מעמדם? שדרוג אי על החלטה נשלחה מהם לכמה ב.

פלילית? מניעה (2);ביטחונית מניעה (1)בשל

משפחות? לאיחוד מההליך המוחלטת הוצאתם על הודעה נשלחה מהם לכמה ג.

אודה. בחוק, הקבוע הזמנים סד ובמסגרת החוק על־פי המהירה, לתשובתך

 מידע, חופש בבקשות אגרה מתשלום פטור הפרט להגנת המוקד כי יצוין, לסיכום

 דרישת על-פי מצ״ב, ציבורית. מטרה לקידום הפועלת בעמותה שמדובר מאחר

העמותה. של תקין ניהול אישור החוק,

רב, בכבוד

2A>־> t X 4 4 / \J r/
עו״ד אחסתריבה, בנימין

לוט:
 2016 תקין ניהול אישור

:העתקים

 המזרחית ירושלים וההגירה, האוכלוסין רשות לשכת מנהלת צור, חגית
וההגירה האוכלוסין רשות המשפטי, היועץ סלומון, דניאל עו״ד



ת נ י ד ל מ ^ ד ש  יט1חתאגי דשותי
העמותות דשם
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 תשע״ה תמוז י"ח
 2015 לולי 05

1:סריקה קוד 5
לכבוד

 זלצברגר לוטה ד״ר של מיסודה הפרט להגנת המוקד
1 הנגיד שמואל 7 

9426905 ירושלים

נ, ג. א.

530163517 עמותה: מספר

זלצצדגד לוטו״ ד׳׳ד של ביסודה הפרס לנ3להג המוקד :עמותה שם

 את מקיימת העמותה כי בזה מאשרים אגו ,2016 לשנת אישור למתן בנוגע לבקשתכם, בהתאם

ופרוטוקולים. הודעות דו״חות, להגשת הנוגע בכל העמותות חוק דרישות

 וכללי העמותות חוק הוראות אחר ממלאת אינה העמותה כי ויתגלה במידה יבוטל זה אישור

f תקין. ניהול

.31/12/2016 ליום עד תקף זה אישור

.1990 ינואר 8 בתאריך הוקמה העמותה - לידיעה

ל כ ב עו, בניה ־ ל העמותה מספר את לציין נא א

מטה. המופיעה בכתובת העמותות, רשם באתר בו השימוש ליום נכון בתוקף האישור כי לוודא ניתן “

20x ת3לש תלדו ג>הול אישוד ; הנדון 6  

סריקה קוד 15
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