
 

 

 11.2.2016: תאריך
 10012 מספרנו:

 לכבוד 
 סגן עמרי דן

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

 שלום רב,

כניסת לישראלים  בקשות – 1998-הנדון: בקשה על פי חוק חופש המידע, תשנ"ח
 2015ישראלים לרצועת עזה בשנת 

 או המידע חופש חוק: להלן) 1998-ח"תשנ, המידע חופש חוק פי על אלייך בבקשה פונה הריני .1

כניסה לרצועת עזה בקשות ישראלים לבאשר ל מידע ונתונים סטטיסטיים לקבלת( החוק

 .2015במהלך שנת 

 30.12.2015אציין כי ברשותנו נמצאת התשובה שמסרתם לארגון "המוקד להגנת הפרט" ביום  .2

נועדו נוסחו על בסיס המידע שניתן בתשובתכם ו שיפורטו להלןבנושא זה, ולכן הבקשות למידע 

 עולים מתשובה זו.שאינם בהיר דברים רק להשלים או לה

בין למת"ק עזה  הוגשועת עזה כמה בקשות לכניסת ישראלים לרצו הגשת בקשות: .א

. כמו כן נודה מספר חודשיכולל? נא לספק מספר כולל וכן  2015 דצמבר -ינוארהחודשים 

 : לפיהנתון פילוח ל

  אזרח/תושב קבע/תושב ארעי - הפונה מעמד הישראל .1

משפחות חצויות/ ביקור חולה/ השתתפות באבל/ השתתפות בחתונה/  -מטרת הכניסה .2

 בינלאומיים/ נלווים/אחרה בארגונים עבוד

  מספר המבקשים ומספר המלווים .3

מת"ק עזה בין ידי -על סורבוכמה בקשות לכניסת ישראלים לרצועת עזה  סירוב בקשות: .ב

. כמו כן נודה מספר חודשיוכן כולל? נא לספק מספר כולל  2015דצמבר  -ינוארהחודשים 

, לפי )ככתוב מעלה( מטרת הכניסהפי לפילוח הנתון לפי מעמד הישראלי )ככתוב מעלה(, ל

)מדיניות צמצום/ מניעה ביטחונית  סיבת הסירובולפי  מספר המבקשים ומספר המלווים

 פרטנית/ אי הגשת מסמכים מספקים/ אחר(.

כמה השגות או בקשות לעיין מחדש הוגשו למת"ק עזה בעקבות  על סירוב בקשות: השגות .ג

כולל? נא  2015דצמבר  -ינוארבין החודשים  קשות לכניסת ישראלים לרצועת עזה,סירוב ב

. כמו כן נודה לפילוח הנתון לפי מעמד הישראלי )ככתוב מספר חודשיוכן לספק מספר כולל 

ולפי  לפי מספר המבקשים ומספר המלווים ,מטרת הכניסה )ככתוב מעלה(פי מעלה(, ל

 אישור הבקשה או סירובה בשנית. -תוצאת ההשגה

בקשות לכניסת ישראלים לרצועת כמה : נקיטת צעדים משפטייםקבלת היתרים בעקבות  .ד

-נקיטת צעדים משפטיים כגון הגשת הודעת קדםבעקבות  2015במהלך שנת אושרו עזה 

. כמו כן נודה מספר חודשיוכן  ? נא לספק מספר כולללבית המשפט בג"ץ או הגשת עתירה



 

 

- 2 - 

 ,הישראלי )ככתוב מעלה( מעמד, לפי או העתירה תאריך הגשת ההודעהלפי  לפילוח הנתון

 .)ככתוב מעלה( מטרת הכניסהלפי ו לפי מספר המבקשים ומספר המלווים

  -חידוש היתרים למשפחות חצויות .ה

 -ינוארבין החודשים הוגשו כמה בקשות לחידוש היתרי שהייה בעזה למשפחות חצויות  .1

כמו  .מספר חודשינא לספק מספר כולל וכן  ?סורבוכמה מתוכם  כולל? 2015דצמבר 

 ומספר הנלווים.  יםכן נודה לפילוח הנתון לפי מספר המבקש

כולל? נא  2015דצמבר  -אוגוסטבין החודשים  חודשוכמה היתרים למשפחות חצויות  .2

. כמו כן נודה לפילוח הנתון לפי מספר המבקשים  מספר חודשילספק מספר כולל וכן 

 ומספר הנלווים. 

, עמותה רשומה 1999-)ב( לתקנות חופש המידע )אגרות(, תשנ"ט6וזכר כי בהתאם לסעיף י .3

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

 התקופה מן יאוחר ולא, האפשרי בהקדם לידינו להעביר בזאת אבקשך ,לעיל האמור לאור .4

 . וז בקשהב הנדרש המידע את ,בחוק הקבועה

 

 בברכה,

 לופט, עו"דמיכל 


