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רב שלום

2020 בשנת בירושלים מבע מתושבי מעמד שלילת : ٨̂٦٦٦
3.1.2021 מיום מכתבך סימוכין:

ך ת י י נ פ  מידע לקבל המידע״( חופש ״חוק :)להלן 1998 התשנ״ח המידע, חופש חוק לפי בקשת שבסימוכין, ב
 לישראל הכניסה לתקנות א11 לסעיף בהתאם 2020 בשנת בירושלים קבע מתושבי מעמד שלילת אודות על

שבנדון. המידע לבקשת הרשות התייחסות להלן ,1974 התשל״ד-

 ותיתכן מורכבת נתונים ממערכת שליפה ככל כי, יובהר הממוחשבת, המערכת מן שנשלפו בנתונים מדובר
מוחלט. באופן מדוייקים אינם הנתונים כי להניח שיש כך בנתונים, סטייה

הנתונים: להלן ل בסעיף לשאלך באשד ٠!
أ 2020 בשנת הקבע ישיבת דישיונות נשללו המזדהית ירושלים מתושבי מכמה א.

תושבים 18 של תושבתם פקעה 2020 בשנת
 ו נשים היו ממובם במה ב.

נשים. 10 מתוכם
ם היו מתובם במה ג. התושבות؟ שלילת במועד קטיני
התושבות פקיעת במועד היו קטינים 0
בעודם 2020 בשנת הקבע ישיבת דישיונות נשללו המזדהית ידושלים מתושבי מבמה לדעת, נבקש ד.

מחוץלישדא^
הפקיעה ביום לישראל מחוץ היו 18

לתקנות. בהתאם ;2020 בשנת הקבע ישיבת רישיונות לשלילת העילות היו מה לדעת נבקש .2
 במערכות מאופיינים ואינם היות המבוקשים הנתונים את לספק ניתן לא ,2 בסעיף לבקשתך באשר
האוכלוסין. רשות של המידע

 ״המוקד לפניית ידינו על שניתן למענה 4 בסעיף לאמור באשר שינוי חל לא ,3 בסעיף לבקשתך באשר .3
,2010 בשנת ירושלים מזרח תושבי של תושבות פקיעות אודות מידע לקבלת הפרט״ להגנת

הנתונים: להלו ,4 בסעיו< לבקשתך באשד .4
آ 2020 בשנת הוגשו קבע לישיבת דישיונות להשבת בקשות כמה א.

28.2.2021 ליום נכון . 2020 בשנת י-ם מזרח בלשכת הוגשו קבע׳ ׳ישיבת מסוג בקשות 47
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 שנה ובאיזו 2020 בשנת אושרו ירושלים במזרח קבע לישיבת בקשות כמה )ב( 4 לסעיף באשר ב.
הנתונים: להלן הוגשו, הן

 אושרו ה"כ0
2020 בשנת

שנת
הגשת
הבקשה
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1 2014

22 2015
10 2016
1 2017
1 2019

41 ה"כ0

 שהוגשו אלה י־ם)מתוך מזרח בלשכת 2020 בשנת סורבו בקשות 4:5 בסעיף לשאלתך באשר .5
28.2.2021 ליום נכון (.2020 בשנת

הפירוט: להלן 6 בסעיף לשאלתך באשר .6
בטחונית? מניעה בשל 2020 בשנת סורבו קבע רישיונות להשבת בקשות למה א.
בטחונית מניעה בשל טורבו מעמד להשבת בקשות 0
ז פלילית מניעה בשל 2020 בשנת סורבו קבע רישיונות להשבת בקשות במה ב.
פלילית מניעה בשל טורבו מעמד להשבת בקשות 0
 תושב המבקש של היותו לאי בטענה 2020 בשנת סורבו קבע רישיונות להשבת בקשות כמה ג.

ן מעולם בפועל
מעולם. בפועל תושב המבקש של היותו לאי הטענה בשל טורבו מעמד להשבת בקשות 0
 כמה לדעת נבקש כן, באם אחרים! מטעמים 2020 בשנת מעמד להשבת בקשות סורבו האם ד.

ן טעמים ומאילו סורבו בקשות
זניחה סירוב 2 ו- חיים׳ ؛מרכז؛ בשל 2 אחרים. מטעמים טורבו בקשות 4

 לפניית ידינו על שניתן למענה 8 בסעיף לאמור באשר שינוי חל לא ,7בסעיף לבקשתך באשר .7
 בשנת ירושלים מזרח תושבי של תושבות פקיעות אודות מידע לקבלת הפרט״ להגנת ״המוקד

2010

 לפניית ידמו על שניתן למענה 10 בסעיף לאמור באשר שינוי חל לא ,8 בסעיף לבקשתך באשר .8
 בשנת ירושלים מזרח תושבי של תושבות פקיעות אודות מידע לקבלת הפרט״ להגנת ״המוקד

2010
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٠ מדינתלציגור מידע העמדת על הממונה
of Israel

 להגנת ״המוקד לפניית ידינו על שניתן למענה 12 בסעיף שינוי חל לא ,9 בסעיף לבקשתך באשר .9
2012 בשנת ירושלים מזרח תושבי של תושבות פקיעות אודות מידע לקבלת הפרט״

בברכה,

אן >ודי  ^-מ?؛י
חופש؛ז؟מידע חוק ממונה

מינהליים. לעממיים המשפט לבית לעתיד ניתן זו החלטה כנגד 1998 - התשנ״ח המידע, חופש לחוק 0) 7 סעיף פי על
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