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 10004 מספרנו:

 לכבוד 
 סגן עמרי דן

 דוא"לבאמצעות                       הממונה על יישום חוק חופש המידע במתפ"ש
 

 שלום רב,

 נוהלנתונים ומידע סטטיסטי בנוגע ל" – 1998-הנדון: בקשה על פי חוק חופש המידע, תשנ"ח

 "עזה ברצועת לסוחרים BMG (Business Man Gaza) תיעוד הנפקת

בדוא"ל; שלכם  13.12.2015ומיום  29.11.2015, מיום 6.10.2015, מיום 14.7.2015)סימוכין: שלנו מיום 
 (16.12.2015ומיום  13.12.2015, מיום 30.8.2015מיום  13750-כללי

פנינו למשרדך בבקשה לקבל מידע ונתונים בנוגע ליישום הנוהל שבנדון.  2015בחודש יולי  .1

 הריני ,המידע המבוקשכלל משום שמכתבנו וההתכתבויות בינינו לאחר מכן, לא הניבו את 

 או המידע חופש חוק: להלן) 1998-ח"תשנ, המידע חופש חוק פי על בבקשה כעת יךיאל פונה

. אזכיר בפתח דבריי ומידע סטטיסטי בנוגע ליישום הנוהל האמורנתונים  לקבלת( החוק

 30הינכם מחויבים להשיב לבקשה במלואה, באופן מנומק ומפורט, בתוך  חוקשבהתאם ל

  ימים. 

במסגרת הצעדים לשיפור והנעת הכלכלה  ,2015אשר פורסם בחודש פברואר  על פי הנוהל .2

יטחוני ברצועה באמצעות ייצוב הכלכלה", הפלסטינית ברצועת עזה וכחלק מ"עיצוב המצב הב

על "חבילה אזרחית" כלפי רצועת עזה הכוללת בין היתר הנפקת  2014הוחלט בחודש ספטמבר 

(. תיעוד זה, כך BMG- Business Man Gazaתיעוד ייחודי לאנשי עסקים בכירים בעזה )

 המערבית.  נכתב, יעניק למחזיקים בו הקלות משמעותיות בתנועה מעזה לישראל ולגדה

 BMGמאז הוחלט על המדיניות האזרחית הכוללת הנפקת כרטיסי לאחר שחלפה יותר משנה  .3

מאז פורסם הנוהל בעניין, ובעקבות פניות שהתקבלו במשרדנו בנוגע לקשיים  שנהוכמעט 

ברצוננו להעריך כיצד מיושם הנוהל הלכה בקבלת הכרטיסים ומיצוי ההטבות הגלומות בהם, 

למעשה. לשם כך, נבקש לקבל את המידע הסטטיסטי והנתונים הבאים, הנגזרים מלשון 

 הנוהל: 

 מכסות:  .א

 ? ליום המענה לבקשהנכון  BMGלהנפקת כרטיסי המאושרת מהי המכסה  .1

 הוחלט להגדיל את המכסה הקודמת למכסה הנוכחית?מתי  .2

  :וחידושם הנפקת כרטיסים .ב

מיום פרסום הנוהל ועד יום המענה לבקשה  הונפקו לתושבי עזה BMGכמה כרטיסי  .1

עסקים נא לפרט כמה כרטיסים הונפקו לכל אחת מקבוצות אנשי ה ?בסך הכל זו

וכן כמה כרטיסים הונפקו לגברים וכמה  )ארבע הקבוצות המופיעות בנספח א' לנוהל(

 לנשים בכל אחת מהקטגוריות?
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נא להשיב תוך  ?יום המענה לבקשהלנכון  "(פעיליםבתוקף )"הינם כמה כרטיסים  .2

 ' לנוהל וכן בחלוקה לנשים וגברים. אפילוח לארבע הקבוצות המופיעות בנספח 

אילו שיקולים  שפג תוקפם? מה כולל הליך החידוש? BMGניתן לחדש כרטיסי  כיצד .3

 נשקלים במסגרת החידוש?

 ?כמה כרטיסים חודשו לאחר שתוקפם הראשוני פג .4

נכון ליום  עודן נמצאות בבחינת הגורמים הרלוונטיםכמה בקשות להנפקת כרטיסים  .5

 כמה זמן היא מצויה בטיפול.? נא לפרט ביחס לכל בקשה המענה לבקשה

נכון ליום המענה לבקשה זו? נא סורבו כמה בקשות להנפקת כרטיסים ו/או חידוש  .6

 להשיב תוך פילוח להנפקה ראשונית או חידוש.

סיבת הסירוב בכל אחד ואחד מהמקרים הללו )לדוג': מניעה ביטחונית, מה הייתה  .7

 אי עמידה במחזור עסקי שנתי, אי הוכחת חברות באיגוד מקצועי, וכיו"ב(?

הופקעו ממחזיקיהם מסיבות שונות בטרם פקע תוקף הכרטיס?  BMGכמה כרטיסי  .8

 נא פרטו מה הייתה סיבת ההפקעה בכל מקרה.

 כרטיסים:היבטים אחרים של הנפקת  .ג

 )ה( לנוהל(?3מוזנת מניעה ביטחונית/משטרתית )סעיף  BMGלכמה מחזיקי  .1

)ו( לנוהל(? 3)סעיף  BMGכמה היתרים עתיים הונפקו לבנות זוג של מחזיקי כרטיסי  .2

ומצוינים  14.9.2014מהם הקריטריונים שאושרו על ידי שר הביטחון החל מתאריך 

 בסעיף זה?

לאישור )ג( לנוהל( 4)סעיף במסגרת המת"ק  "עודיתהוועדה היי"התכנסה כמה פעמים  .3

 ועד היום? 2014, מאז ספטמבר BMGמתן כרטיסי 

אושרו באישור הרמת"ק למרות שהמועמד לא עמד באחד  BMGכמה כרטיסי  .4

 )ו( לנוהל(?4הקריטריונים )סעיף 

מה המשמעות של המשפט "התייחסות להיבטי מדיניות ויכולת "הגנה" למול גורמים  .5

 )ו( לנוהל?4משפטיים" בסעיף 

  :BMGשינתנו למחזיקי תיעוד הקלות  .ד

? האם הם פטורים מבידוק פיזי במעבר ארז BMGאיזה סוג הקלות מקבלים מחזיקי  .1

וכבודה, ועוברים תהליך מזורז ללא עמידה בתור? האם נדרש תיאום מוקדם של 

 המעבר בעת היציאה ובעת החזרה?

השונים? האם הם במעברי הגדה המערבית  BMGאיזה סוג הקלות מקבלים מחזיקי  .2

האם נדרש  ללא עמידה בתור? פטורים מבידוק פיזי וכבודה, ועוברים תהליך מזורז

 בעת היציאה ובעת החזרה? תיאום מוקדם של המעבר
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? האם הם פטורים מבידוק במעבר אלנבי BMGאיזה סוג הקלות מקבלים מחזיקי  .3

האם נדרש תיאום מוקדם של  לא עמידה בתור?ל פיזי וכבודה, ועוברים תהליך מזורז

 בעת היציאה ובעת החזרה? המעבר

 , מעבר להקלות במעברים?BMGאילו הקלות נוספות מקבלים מחזיקי  .4

עוכבו ו/או נלקחו לשיחה ביטחונית ו/או נעצרו על ידי הרשויות  BMGכמה מחזיקי  .5

 בעודם עוברים באחד מהמעברים הנ"ל?

 יציאה דרך נתב"ג:  .ה

למתפ"ש מאז הוגשו  יציאה דרך נתב"גל BMG בקשות של מחזיקי כרטיסכמה  .1

 ? ועד ליום המענה לבקשה זו 2015פברואר 

  כמה מתוכן אושרו, כמה סורבו וכמה עודן בבחינה? .2

, עמותה רשומה 1999-)ב( לתקנות חופש המידע )אגרות(, תשנ"ט6יוזכר כי בהתאם לסעיף  .4

 שעות ראשונות של אגרת טיפול.  4-פטורה מאגרת בקשה ומ

 התקופה מן יאוחר ולא, האפשרי בהקדם לידינו להעביר בזאת אבקשך ,לעיל האמור לאור .5

 . וז בקשהב הנדרש המידע את ,בחוק הקבועה

 

 בברכה,

 , עו"דלופט מיכל


