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  דבר הממונה

 

תושב / קובע כי  לכל אזרח , 1999חוק חופש המידע  אשר נכנס לתוקפו  בחודש מאי 

העמדת המידע לקבל מידע מרשות ציבורית וזאת באמצעות הממונה על הזכות 

  .י חוק חופש המידע"לציבור עפ

  

,  כהגדרתה מידע על פעילותה,החוק מקנה זכות מהותית  לקבל מכל רשות ציבורית

דע על חלוקת מי, נתוני! סטטיסטיי!, רשות ה פועלת �הנחיות מנהליות לפיה: כגו�

  .    'כוומידע על סניפי הרשות ברחבי האר# , יב שנתיתקצ, עבודה ובעלי תפקידי!

  

לצור% ,  כלפי הציבורה  הינה חלק בלתי  נפרד  מאחריותרשות הפעילותשקיפות 

כביטוי לגישה זו רשות האוכלוסי� וההגירה פועלת על מנת לקד! את  .בקרה ופיקוח

תחו! המודעות ואת ההבנה של מקבלי ההחלטות והציבור הרחב כלפי סוגיות שב

ח תקופתי של נתוני! סטטיסטיי!  " מפורס! דו2010מאז שנת , טיפולה כ% למשל

  .בנושא זרי! בישראל במטרה ליצור שפה אחידה ברורה ושקופה

צמצו! מספר : ח זה מתמקד באחד מהאתגרי! המרכזיי! בה! עוסקת הרשות "דו

   .השוהי! הבלתי חוקיי! במדינת ישראל 

סבר כיצד מתמודדת ממשלת ישראל בכלל ורשות בדוח מתוארת  התופעה וכ� מו

כמו כ� יתוארו מינהל אכיפה וזרי! ומינהל , האוכלוסי� בפרט ע! מציאות זו

  .האוכלוסי� במטה רשות האוכלוסי� וההגירה

  . 2012בנוס' תמצאו בדוח זה  נתוני! לגבי עבודת הממונה על חופש המידע  לשנת 

  

  

  ב ב ר כ ה                  

  

  מלי דודיא�                                       

                                                                                                הממונה על חופש המידע 
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  ' א:חלק 

  

    צמצו	 מספר השוהי	 הבלתי חוקיי	

  

 קיימת הבנה שתופעת השוהי! הבלתי חוקיי! 2011בישראל של סו' שנת 

בהתא! לכ% יש ליזו! פעולות שיביאו . נה תופעה שולית וג! לא חולפתאי

  .לצמצומה

  :אוכלוסיית השוהי! הבלתי חוקיי! בישראל נחלקת לשלוש קבוצות עיקריות

 זרי! שהיו בעבר עובדי! חוקיי! א% במש% *  עובדי	 זרי	 לא חוקיי	  •

!  עמד מספר! של העובדי2011בסו' שנת . הזמ� הפכו לבלתי חוקיי!

  ).2010 בסו' שנת 14,800* כלעומת ( 14,120* הזרי! הלא חוקיי! על כ

 זרי! שנכנסו לישראל דר% הגבול ע! מצרי! ונתפסו בגבול או *  מסתנני	  •

 מסתנני! 54,500 *  נכנסו לישראל כ2011עד סו' שנת . בתו% האר#

 בקירוב בשנה זו בלבד 17,000מה! , )2010 בסו' שנת 37,300* לעומת כ(

  ). בלבד2010 שנכנסו במהל% שנת 15,000*  כלעומת(

 זרי! שנכנסו למדינה באשרת תייר ונותרו בה ללא אשרה *  תיירי	  •

 שהו 2010בסו' שנת , על פי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. בתוק'

 בסו' 101,500* לעומת כ( תיירי! ללא אשרה בתוק' 95,000 * בישראל כ

  ).2009שנת 

  

חוקיי! ומספר התיירי! * הזרי! הלא ירד מספר העובדי! 2011בשנת 

 2011שאשרת! פגה ואילו מספר! של המסתנני! שנכנסו לישראל בסו' שנת 

 80%*מכיוו� שכ, יתר על כ�. 2010 בהשוואה  למספר! בסו' שנת 1.5פי * גדל בכ

 בקירוב מקרב 100%*ו(מהמסתנני! שנכנסו לישראל מקור! מסוד� ומאריתריאה 

, אפשר להרחיק! לעת הזו*ומאחר שאי, )ור! מש! בלבד מק2011הנכנסי! בשנת 

  .היכולת להקטי� את היקפה של אוכלוסיית המסתנני! כמעט שלא קיימת
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  פעולות שנועדו להשיג ירידה במספר השוהי	 הבלתי חוקיי	

שנועדה לצמצ! את מספר השוהי! הלא ,  הניבה פעילות הרשות2011בשנת 

הרשות פועלת בערוצי! . יה זו מכלל אוכלוס40,000* ה של כיריד, חוקיי!

או עקי' על צמצו! מספר השוהי! הבלתי /שוני! המשפיעי! באופ� ישיר ו 

  :חוקיי!

עזיבה מרצו� היא תוצר של  � עידוד עזיבה מרצו� של שוהי	 בלתי חוקיי	 

פעילות ישירה ועקיפה שנוקטת רשות האוכלוסי� על מנת לעודד שוהי! בלתי 

  .וק' צו הרחקהחוקיי! לצאת את האר# שלא מת

פעילות ייעודית  לעידוד עזיבה מרצו� כוללת הסברה המכוונת לאוכלוסיית היעד 

בד בבד נוקטת הרשות . וסיוע בהוצאת מסמכי נסיעה ובמימו� הוצאות הנסיעה

בפעולות אכיפה היוצרות הרתעה בקרב השוהי! הבלתי חוקיי! ועל ידי כ% מעודדת 

  .את עזיבת!

* קרוב ל(שוהי! בלתי חוקיי!  36,000 * ל מרצונ! כ עזבו את ישרא2011בשנת 

 יצאו עקב פעולה 1,550 * מה! כ).  עוזבי! מרצו� בממוצע לחודש3,000

 3פי * יותר מ(ייעודית לעידוד עזיבה מרצו� שנקטה רשות האוכלוסי� וההגירה 

ליוזמות ). 2010ביחס למספר העוזבי! מרצו� במסגרת פעולות יזומות בשנת 

! "ארגו� האו, ארגוני סיוע, וינט'זיבה מרצו� שותפי! ארגו� הגהרשות לעידוד ע

  .ונציגויות זרות באר#

 עזבו את 2011 שננקטו בשנת פעולות היזומות לעידוד עזיבה מרצו�במסגרת ה

 נתיני! מדרו! סוד� 660* טיסות מיוחדות שאורגנו על ידי המדינה כ7*ישראל ב

 נתיני! 300*רת� שבו לארצ! כ שבמסג2010 טיסות כאלה במהל% שנת 5לעומת (

הסברתית וביצועית למבצע , פעולות אלו כללו יצירת מעטפת חוקית). מדרו! סוד�

  .ההטסה

בקריאה , השוהי! בישראל, בימי! אלו פנתה הרשות אל אזרחי דרו! סוד�

מי שיענה לקריאה זו יזכה לסל . לשוב למולדת! מרצו� תו% תקופה קצובה

ופה זו יינקטו פעולות אכיפה כנגד מי מבי� חברי בתו! תק. סיוע ומענק כספי

במהל% השנה תינקט . קבוצה זו השוהה בישראל שלא כחוק ולא עזב מרצונו

  .יוזמה דומה כלפי אזרחי חו' השנהב השוהי! בישראל שלא כחוק

עידוד עזיבה מרצו� הוא ערו# פעולה מועד' לצמצו! מספר השוהי! הבלתי 

 תהומאני, זה כדאי מבחינה כלכליתשנתיב , הוכח. חוקיי! בישראל

ערו# פעולה זה מניב תועלת ה� , כמו כ�. ותדמיתית בהשוואה לחלופות אחרות

מתו% הבנה שבפעולות לעידוד . עבור השוהה הבלתי חוקי וה� עבור המדינה
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עזיבה מרצו� טמו� פוטנציאל רב להשגת צמצו! במספר השוהי! הבלתי 

  . וההגירה להגביר את היכולות בערו# זהיש בכוונת רשות האוכלוסי�, חוקיי!

 שוהי! בלתי חוקי! 145 �  כ הוסדר מעמד! של2011בשנת  � הסדרת מעמד 

שהיו בעבר עובדי! זרי! חוקיי! וטר! סיימו את תקופת שהות! המרבית 

  .בישראל

,  עזבו את ישראל2011במהל% שנת  � הרחקות של שוהי	 בלתי חוקי	 

  . שוהי! בלתי חוקיי!3,830*  כ,שהוצא נגד!, בעקבות צו הרחקה

בכלל הערוצי	 שנועדו לצמצ	 ,  הניבה פעילות הרשות2011בשנת , לפיכ"

  . מכלל אוכלוסיה זו40,000 � ירידה של כ , את מספר השוהי	 הבלתי חוקיי	

לצד נתיבי הפעולה שנועדו להשפיע ישירות על צמצו! של מספר השוהי! 

  :! על מנת להשיג יעד זההבלתי חוקיי! פעלה הרשות באופני! שוני

  ה על הס& י דחי� הנוהל החדש לטיפול במבקשי מקלט 

חלק ניכר ממבקשי המקלט ה! שוהי! לא חוקיי! המנסי! לעכב את 

עובדי! זרי! , כ% למשל. הרחקת! באמצעות הגשת בקשה לקבלת מעמד פליט

חוקיי! העומדי! בפני סיו! תקופת העסקת! החוקית בישראל פוני! 

מאחורי בקשות אלו אי� אלא , במקרי! רבי!. לת מעמד פליטבבקשות לקב

. רצו� ליהנות מתקופת 2חסינות2 מהרחקה עד לסיו! הטיפול בבקשה ותו לא

 מאפשר 2010הנוהל החדש לטיפול במבקשי מקלט שנכנס לתוקפו בסו' שנת 

 בקשות של אלו שטענותיה! אינ� מגבשות ולדחות על הס&לבצע הלי% מזורז 

  .היסודות הקבועי! באמנת הפליטי! ולהרחיק!א' לא אחד מ

 בהמש% ה הביא2011 פברואר – פניות במהל% החודשי! ינואר 200 * של כ�דחיית

 בעיקר בקרב עובדי! זרי! שסיימו את *השנה לירידה משמעותית במספר הפוני! 

.   חודשי העבודה המותרי! בישראל ותיירי! שפגה אשרת שהיית! בישראל63מכסת 

 שעצ! הפעלתו של נוהל דחייה על הס' לרבות הפעלה של אמצעי  אכיפה יש להניח

על אלה שבקשת! נדחתה על הס' הרתיע שוהי! בלתי חוקיי! מלהגיש בקשות 

  .שווא
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  אכיפה על מעסיקי	

אכיפה על מעסיקי! ישראלי! של  שוהי! בלתי חוקיי! הינה אחד הנדבכי! 

הגברת האכיפה על . חוקיי! בישראל החשובי! לצור% צמצו! מספר השוהי! הבלתי 

הטלת קנסות כבדי! על מעסיקי שוהי! בלתי חוקיי! ונקיטת הליכי! , מעסיקי!

. פליליי! מונעת את העסקת! של שוהי! בלתי חוקיי! על ידי מעסיקי! ישראלי!

שסיבת בוא! העיקרית לישראל הינה שליחת כס' , עקב כ% שוהי! בלתי חוקיי!

נ! יכולי! להתפרנס ולהרוויח כס' ובעקבות זאת ה! אי, ל"למשפחותיה! בחו

  . בוחרי! לעזוב את האר#

 ומידע נוס' בנושא זה מופיע בפרק 2011נתוני אכיפה על מעסיקי! לשנת 

  .שלעיל" תאגידי בניי� ולשכות פרטיות, אכיפה על מעסיקי!"

אכיפה על מעסיקי מסתנני! היא אחת הדרכי! , כפי שיפורט להל� בפרק זה

, כפי שיוסבר, יחד ע! זאת. יביות ביותר לצמצו! תופעת ההסתננות לישראלהאפקט

הפעלת אמצעי האכיפה על מעסיקי מסתנני! תתאפשר רק לאחר הקמת מתק� 

  .שהייה למסתנני!

  

 כוללת במסגרת היעד לצמצו! מספר השוהי! הבלתי 2012תוכנית העבודה לשנת 

משרד החו# להנפקת תעודות יצירת ערוצי! מול : חוקיי! משימות נוספות כגו�

חוקיי! וחיזוק צוותי! משולבי!  מעבר לצור% יציאת! מהאר# של שוהי! בלתי

  .לאכיפה כנגד מעסיקי!
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  לישראל הטיפול בתופעת ההסתננות 
  

  מאפייני	 של תופעת ההסתננות לישראל

בשני! האחרונות חלה עלייה מדאיגה במספר המסתנני! המגיעי! דר% גבול 

 ועד לסו' 2006מצרי! מספר המסתנני! שנכנסו לישראל מאז שנת * שראלי

 *  בלבד הסתננו לישראל קרוב ל2011 בשנת .54,000 עומד על 2011שנת 

 נית� לומר 2011בסו' שנת .  מדי חודש בממוצע1,350 * כ,  איש17,000

 . בוודאות כי מדובר בתופעה שתל% ותגדל א! לא ינקטו צעדי! לצמצומה

  :סתננות שני מאפייני! עיקריי!לתופעת ה

  

 תופעת ההסתננות לישראל היא חלק מתופעה רחבה של הגירה *  מניע כלכלי

. שמטרתה שיפור תנאי חיי!, גלובלית ממדינות עול! שלישי למדינות המערב

מדינת ישראל היא בעלת הכלכלה הצומחת ביותר באזור ולה גבול יבשתי ע! 

הפרו# של ישראל מקל מאוד את גבולה הדרומי , זאת ועוד. אפריקה

ההסתננות אליה וא' מהווה 2אב� שואבת2 למסתנני! על רקע כלכלי לחצות 

להגעת! ארצה של המסתנני! יש השלכות מרחיקות . את הגבול שלא כחוק

על המרק! , הבריאות והרווחה, על שירותי החינו%, לכת על שוק העבודה

  .החברתי ועל זהותה של המדינה

  

כמעט , לצד מגמת הגידול בהיק' ההסתננות לישראל – מוגבלתיכולת הרחקה 

 100% * קרוב ל. שלא קיימת אפשרות מעשית להרחיק את המסתנני!

 מקור! באריתריאה או בסוד� ולעת הזאת 2011מהמסתנני! שנכנסו לישראל 

מסתנני! רבי! , זאת ועוד . מדינת ישראל אינה מחזירה אליה� את נתיניה�

אי� מדינת ישראל יכולה , משו! כ%. ני! כי ה! פליטי!ממדינות אחרות טוע

, יחד ע! זאת. להרחיק! עד להשלמת בדיקה פרטנית של כל מבקש מקלט

מעלות כי מרבית , בדיקות אלו הנעשות בהתא! להנחיות ארגו� האו2!

המסתנני! שבקשת! נבדקה אינ! פליטי! אלא מהגרי עבודה השואפי! 

  . שתלבות בשוק העבודה בישראללהעלות את רמת חייה! באמצעות ה

ג! לאחר שהושל! הלי% הבדיקה הפרטנית ובמהלכו הוכח כי מסתנ� מסוי! 

אי� מדינת ישראל מצליחה , פעמי! רבות, עדיי�, אינו זכאי למעמד פליט

להרחיקו למדינת מוצאו כיוו� שמדובר במדינה שאי� לה יחסי! דיפלומטיי! 

  .ע! ישראל
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  נות לישראלטיפול הממשלה בתופעת ההסתנ

  

  :מאפייני ההסתננות לישראל מצביעי! על הכיווני! הנדרשי! על מנת לצמצמה

 מאחר שהמניע שלה להגעה לישראל *באשר לאוכלוסיית המסתנני! הפוטנציאלית 

הינו כלכלי יש לפעול על מנת לחסו! בפני המסתנני! את האפשרות לעבוד בישראל 

  .א כדאיי!ובכ% להפו% את ההגעה אליה והשהייה בה לל

יש למצוא דרכי! על מנת לעודד –לגבי אוכלוסיית המסתנני! שכבר שוהה בישראל 

אות! לעזוב ובמקרי! בה! לא נית� להשיב! לאר# מוצא! למצוא מדינה שלישית 

  .שתסכי! לקבל!

על בסיס הנחות אלו קיבלה ממשלת ישראל הנוכחית שורה של החלטות 

תחומי * שמהוות יחד פתרו� רב, בנושא הטיפול בתופעת ההסתננות לישראל

 רשות האוכלוסי� – ה!יניב, החלטות אלה מטילות על גופי! שוני!. ומשולב

  :  את האחריות לטיפול בתופעה זו, וההגירה

  

באחריות משרד  (מצרי	� הקמת מכשול קרקעי לאור" מרבית גבול ישראל

 הקמתו של המכשול הקרקעי נמצאת 2011 נכו� לסו' שנת * ) הביטחו�

  .2012יצומה והיא צפויה להסתיי! בסו' חודש אוקטובר בע

נקיטת צעדי	 אופרטיביי	 במישור המדיני שיאפשרו להרחיק את  

משרדי  * � באחריות צוות בי(המסתנני	 מחו' לגבולותיה של מדינת ישראל 

  ) .ל משרד ראש הממשלה"בראשות מנכ

) יטחו�באחריות משרד הב (הקמת מרכז שהייה למסתנני	 מגבול מצרי	 

 ואכיפה על מעסיקי מסתנני	; )באחריות שירות בתי הסוהר( והפעלתו

 הכוונה היא להקמתו של מתק� עבור –) באחריות רשות האוכלוסי� וההגירה(

מסתנני! אשר לעת הזאת לא נית� להרחיק! למדינות מוצא! או למדינה 

יי! עד שתסת, תו% סיפוק צורכיה! הבסיסיי!, בו ה! יוכלו לשהות, שלישית

סיפוק הצרכי! הבסיסיי! של המסתנני! במרכז השהייה . בחינת מעמד!

מייתר עבור! את הצור% למצוא מקורות קיו! באמצעות העסקת! על ידי 

שהוא דבר העומד בניגוד לחוק ופוגע במדיניותה הכלכלית של , ישראלי!

הממשלה בתחו! העסקת עובדי! זרי! ובכל הנוגע להגברת התמרי# להעסיק 

ל בשילוב ע! אכיפה על מעסיקי "הקמתו של מרכז שהייה כנ. י!ישראל
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מסתנני! מיועד להפחית את התמרי# הכלכלי שיש למסתנ� פוטנציאלי להגיע 

  .לישראל

 ומכיוו� שכ% טר! ה בנייתו של מתק� השהייה טר! החל2011נכו� לסו' שנת 

  . החלה רשות האוכלוסי� וההגירה לבצע אכיפה על מעסיקי מסתנני!

 החלטה –לטת הממשלה האחרונה שהתקבלה בנושא ההסתננות לישראל בהח

 אושררו החלטות הממשלה הקודמות בנושא זה וכ� 11.12.11, מיו! 3936' מס

. הוסטו תקציבי! לצור% האצת הקמת! של מתק� השהייה והמכשול הקרקעי

. 2012בהתא! להחלטה זו בנייתו של מתק� השהייה יחל לא יאוחר מאפריל 

 האוכלוסי� וההגירה הוטל להיער% לקראת תחילת אכיפה על על רשות

בימי! אלו מכשירה רשות האוכלוסי� , בהתא! לכ%. מעסיקי מסתנני!

וההגירה עובדי! נוספי! מבי� שורותיה ומסמיכה אות! לביצוע אכיפה על 

  .שעוסקי! בכ% כיו!, מעסיקי שוהי! בלתי חוקיי! לצד העובדי!

,  את המסתנני! הפוטנציאליי! להגיע לישראלכצעד שנועד להרתיע, כמו כ�

 לפיו הוגדל באופ� משמעותי תיקו� לחוק למניעת הסתננותאושר זה לא מכבר 

 יו! עד לפני התיקו� לעד 60 * מ: פרק הזמ� המרבי להחזקת מסתנ� במשמורת

  . שני! בהתא! לתיקו�3
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   מבנה ארגוני�מינהל אכיפה וזרי	 
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  יעדי המינהל
  

  .גדלת כמות ההרחקות של שוהי! בלתי חוקיי!ה �

  .הגדלת שיעור היוצאי! מרצו� �

  שיפור הבקרה והאכיפה כלפי מעסיקי! �

  .השלמת פרויקט הרחבת סהרוני! �

 .  יישו! החלטת הממשלה והיערכות להקמת מתק� שהיה למסתנני! �

 

  אכיפה על מעסיקי	

  

 אחד הנדבכי! שוהי! לא חוקיי! היאהמעסיקי! אכיפה על מעסיקי! ישראלי! 

הגברת האכיפה .  החשובי! בהשגת צמצו! של מספר השוהי! הלא חוקיי! בישראל

הטלת קנסות כבדי! על מעסיקי! של שוהי! לא חוקיי! ונקיטת , על מעסיקי!

הליכי! פליליי! נגד! מונעת את העסקת! של שוהי! לא חוקיי! על ידי מעסיקי! 

בוא! העיקרית לישראל היא שליחת שסיבת , עקב כ% שוהי! לא חוקיי!. ישראלי!

ולכ� ה! בוחרי! , אינ! יכולי! להתפרנס ולהרוויח כס', ל"כס'  למשפחותיה! בחו

  .       לעזוב את האר# 

 ביותר לצמצו! תופעת תאכיפה על מעסיקי מסתנני! היא אחת הדרכי! האפקטיביו

! ע! זאת הפעלה של אמצעי אכיפה על מעסיקי מסתנני. ההסתננות לישראל 

  . תתאפשר רק לאחר הקמת מתק�  שהייה למסתנני!

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



 
13

  מדדי	 מרכזיי	 לפעילות שוטפת ומיוחדת

  
  

  נתוני אכיפה לחציו� ראשו� חודש אוגוסט
  
  

  2012ער" בסו& יולי   

  1,450  .מספר המורחקי	 שיעזבו את האר'

  1,662  הוצאת צווי גירוש

  77  מספר מעוכבי	 שהוסדר מעמד	

  12,586  מורת שיצאומספר צווי מש

  14%  שיעור העצורי	 ששוחררו על ידי בית הדי�

  21  )בימי	(מש" שהיית מועמד להרחקה במתק� משמורת 

  515  כמות הידיעות המודיעיניות המאומתות כנגד זרי	

  130  כמות הידיעות המודיעיניות המאומתות כנגד מעסיקי	

  31  תיקי כנות קשר

  855  סיקי	ס" כל התיקי	 שנפתחו כנגד מע

  789  ס" כל הקנסות שהוצאו

  2012ער" בסו& יולי   

  197  מספר כתבי אישו	 כנגד מעסיקי	

  743  שנפתחו  RSDמספר תיקי 

  783  שנסגרו  RSDמספר תיקי 

  1,523  יציאה מרצו�
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  'חלק ב

  

 מינהל האוכלוסי�

  

  מרש	 ומעמד

   וסמכויותיו פעילותו, מהות האג'

, ואזרחות מעמד, מהווה סמכות מקצועית בנושאי מרש! ודרכוני! אג'ה •

  .עליה ושבות, ש"אשרות ואחמ

י יחידות הרשות "מהווה סמכות החלטה לתיקי! המועברי! ע האג' •

 .בסמכות החלטת היחידות במקרי! מורכבי! או שאינ�

עדכו� והפצת הנהלי! וההנחיות המקצועיות , אחראי על כתיבה האג' •

 .ברשות

גופי! , מייצג את הרשות בממשקי עבודה מול משרדי הממשלה ג'הא •

 .נוספי! ממלכתיי! וגורמי!

, אשרות ומעמד, מרש! ודרכוני!: בנוי משלוש מחלקות מקצועיות האג' •

  .ואזרחות

בהתא! , מרכז ודרו!, צפו�: דסקי! העבודה במחלקות מתבצעת בשלושה •

 לפריסה הטריטוריאלית של לשכות הרשות

 

  ודרכוני	מחלקת מרש	

ומת� הנחיות , המחלקה אחראית על עדכניות קוב# מרש! האוכלוסי� •

  .מקצועיות ליחידות הרשות בנושאי מרש! ודרכוני!

תיעוד המגיע , עדכו� אגרות, המחלקה מטפלת בחריגי! מרש! ודרכוני! •

 .מת� שירותי! באמצעות האינטרנט, מהקונסוליות

קי נפטרי! ועדכוני מרש! המחלקה אחראית על ניהול גנז% הרשות של תי •

 .ל"המבוצעי! בחו
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  מחלקת אשרות ומעמד

י "המחלקה אחראית על מת� הנחיות מקצועיות ואישורי! חריגי! לזרי! עפ •

בני , סטודנטי!, אנשי דת, מתנדבי!, עובדי! זרי! , תיירי!: חוק הכניסה

  .'זוג וכו

י! המחלקה מהווה סמכות מקצועית לערעורי! וטיפול בחריגי! של מקר •

  .י הלשכות או גופי! אחרי!"מורכבי! המועברי! ע

: כזת את ההנחיות והטיפול בתיקי! המועלי! לועדות רשותיותרהמחלקה מ •

, ועדה הומניטארית, ועדת השגה, ועדה לביטול מעמד, ועדה בי� משרדית

  .'ועדת גיורי! וכו

  .י חוק השבות"בסמכות המחלקה לאשר מעמד לחריגי! ולנלווי! עפ •

  

 רחותמחלקת אז

, המחלקה אחראית מקצועית על תחו! האזרחות ומופקדת על יישו! וביצוע  •

, השינויי! בו, של פעולות הקשורות לקביעת מעמד,על פי חוק האזרחות

עדכו� קוב# מרש! האוכלוסי� ומת� תיעוד , ויתורי! על האזרחות הישראלית

  . ל"אודות המעמד של אזרחי! ותושבי! השוהי! ה� באר# וה� בחו

חלקה אמונה על עדכו� נהלי! והנחייה מקצועיות של יחידות הרשות המ •

  . ל"ונציגויות ישראל בחו

בטיפול בחריגי! המועברי! , המחלקה מהווה סמכות מקצועית לערעורי! •

  .י לשכות או גופי! אחרי!"אליה ע
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  אג& לשכות 
  

  

  מטרותיה וסמכויותיה, פעילותה, מהות היחידה

  

הפרוסות ,  תחנות רישו!112*לשכות ו  תתי6,  לשכות24 *אג' זה מורכב מ •

המשמש כלשכה למת�   מרחבי! וממרכז מידע ארצי6בכל האר# במבנה של 

 .יו! יומי לציבור בישראל הנותני! שירות ,שירות מרחוק

בישראל , את כל פעילות הלשכות מקבלי הקהל מטה המינהל  מרכז ומנהל •

  .המידע הארצי בפריסה מרחבית וכ� את פעילות מרכז

, ייצוגי, הלשכות כל זאת במת� שירות יעיל האג' אחראי על ביצוע עבודת •

בנושאי המרש! והמעמד בה! נזקק אד! לשירותי משרד   ואפקטיבי, הוג�

 .של איכות השירות לציבור ושוקד על פיתוח ושיפור מתמיד, הפני!

 

  הרכשת התיעוד הביומטרי בלשכות

  

, על ישו! חוק הביומטריה ראו פירוט להל� ( במסגרת יישו! חוק הביומטרי

נער% האג' להרכשת התיעוד ) במסגרת דיווח על פעילות אג' פרויקטי! מיוחדי!

 : בהיבטי! הבאי!2012הביומטרי בלשכות במהל% שנת 

 משרות חלקיות של עובדי! ותיקי! הושלמו לכדי משרות מלאות וכ� *כוח אד!

 .גויסו והוכשרו עובדי! חדשי!

  . נוספו עמדות קבלת קהל בלשכות בהתא! לצור%*בינוי 
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  לשכות הרשות
  

 כתובת הלשכה

 התמרי	' שד אילת

 מנח	 רבי�' שד אשדוד

 1הנחל  ' רח אשקלו�

 4התקוה   באר שבע

 89חזו� איש  בני ברק

 2הדר  הרצליה

 42דוד שמעוני  חדרה

 164ירושלי	 ' שד חולו�

 15י	 �פל חיפה

 23אי אלחדי& זכ טבריה

 1שלומציו� המלכה  ירושלי	

 140ויצמ�  כפר סבא

 וז'ואדי ג ירושלי	.מ

 קרית הממשלה נצרת עלית

 ג "נתב ג"נתב

 13רמז  נתניה

 1שלו	 הגליל  עכו

 1יהושע  עפולה

 6מוהליבר  פתח תקוה

 4ויצמ�  צפת

 3ישראל גלילי  צ"ראשל

 24בנימי�  רחובות

 91הרצל  רמלה

 2ביאליק  �רמת ג

 125מנח	 בגי�  א מרכז"ת

 16. ד.ת ק בית אל"מת

 16. ד.ת ק ארז"מת

 

  

  תתי לשכות
 

 כתובת הלשכה

 עיריה אריאל

  בית קציר  בית שמש

 800צביה ויצחק  גילה

 רקפות כרמיאל

 5דר" קד	  מעלה אדומי	

 37הרצל  קריית שמונה
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  1220בעלי תפקידי	 ברשות לשנת 

  

  תפקיד  ש	

  ל הרשות"מנכ  אמנו� ב� עמי

  ל למינהל ומשאבי אנוש"סמנכ  �

  ש"יועמ  דניאל סלומו� 

  מנהל מינהל אכיפה וזרי	   יוסי אדלשטיי�

  מנהל מינהל מעברי גבול   יגאל דוכ�

  מנהל מינהל שירות למעסיקי	 ועובדי	 זרי	  אהרו� ברזני

  מנהל אג& בכיר לשכות  אבי לקח

  ומעמדמנהל אג& מרש	   עמוס ארבל

  חשב הרשות  ירו� ישראלי

  מנהלת תחו	 ביקורת פני	  נירית אלקלעי

  מנהלת תחו	 פניות הציבור  יהודית דובינקי

  מחקר איכות ומצוינות, מנהלת תחו	 תכנו�  מרב אברהמס 

  דוברת הרשות  סבי� חדד

  פרויקטי	אג& מנהל   ברו" דדו�

  מנהל אג& מערכות מידע  יוגב שמני

  יב� הרשותתקצ  אליהו אלפסי
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  נתוני חופש המידע

  

  דיווח אודות בקשות

  

 
 מספר

הרשות מסרה את כל 

 המידע המבוקש

59 

הרשות מסרה את המידע 

 המבוקש באופ� חלקי

36 

הרשות דחתה את 

 הבקשה 

20 

המידע אינו מצוי בידי 

 הרשות

2 

הרשות הפנתה את 

מידע   את ההמבקש לקבל

רשות ציבורית מאת ה

 אחרת 

3 

הרשות הפנתה את 

המבקש למקו	 בו המידע 

 פורס	 ברבי	

1 

הטיפול הופסק בשל אי 

 תשלו	 אגרה

* 

הטיפול הופסק מטעמי	 

 הנוגעי	 לפונה

2 

הטיפול בבקשה טר	 

 הסתיי	 

3 

 1 הבקשה בדיו� משפטי 

  127 כ"סה
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  העילות לדחיית המידע

   

 העילה 

 צנעת הפרט 

  תקבלה החלטה בענינו של הנדו�טר! ה

 התייעצויות פנמיות שאי� למוסר�

 פגיעה בפרטיות 

  יפוי כח שמתייחסי! למשרדי! אחרי! בלבד

  בקשת צו מבית משפט

  בקשה שאינה שייכת לתחו! חופש המידע

  בטיפול הפרקליטות 

  

  

  נתוני	 אודות זמני הטיפול בבקשות  

  

 במספר זמ� הטיפול

 104   יו!15עד 

 20  יו!30*16בי� 

 60 – 31בי� 

 יו!

3 

  *   יו!120מעל 

  

  

  

  

                        


