
 

 

 29.1.2015: תאריך
 10014 מספרנו:

 לכבוד 
 הדר הורן ב'ג

 דואר אלקטרוניבאמצעות       תפ"שהממונה על יישום חוק חופש המידע במ
 

 שלום רב,

  – 1998-פי חוק חופש המידע, תשנ"חבקשה על הנדון: 
  מידע על אודות תכנית שופ"ר: שיקום ופיקוח רצועת עזה

 
 1998-ח"התשנ, המידע חופש חוק פי על בבקשה" ישהג" עמותת בשם, יךיאל פונה הריני .1

מידע על אודות תכנית שופ"ר: שיקום ופיקוח  לקבלת( החוק או המידע חופש חוק: להלן)

 . רצועת עזה

התקיימה פגישה בין נציגי העמותה לבין רמת"ק עזה במעבר ארז, במסגרתה  13.11.2014ביום  .2

הינה תכנית אב של  ית זו לדברי נציגי המת"קשל תכנית שופ"ר. תכנקיומה נודע לנו על דבר 

קצין פניות בהמשך לפניותינו הקודמות בנושא להמתפ"ש לשיקום ופיקוח רצועת עזה. 

 התבקשנו להעביר פנייה זו כבקשת חופש מידע לממונה.הציבור במתפ"ש, סרן אמיתי כהן, 

 חובה אין כי עיםקוב המידע חופש חוק בבסיס העומדים המינהל ותקינות השקיפות עקרונות .3

 מטפלת" גישה"עמותת  כי נציין הצורך מן למעלה(. לחוק( א)7 סעיף) למידע הבקשה את לנמק

וככל שישנה תכנית לשיקום המתגוררים ברצועת עזה  פלסטינים תושבים של בענייניהם

 רצועת עזה, הרי שהשלכותיה על לקוחותינו תהיינה משמעותיות. 

 :על אודות תכנית שופ"ר הבא המידע את לקבל נבקשלאור האמור לעיל,  .4

מי הגוף שהחליט על התכנית? ככל שמדובר בהחלטת ממשלה, או ועדה של הכנסת, נא  .א

מסרו מי הגוף שהחליט, מספר ההחלטה והתאריך בו התקבלה, ואת נוסח ההחלטה ככל 

 שניתן. 

 וכן לוח הזמנים המשוער פירוט מטרות התכנית, יעדיה, .ב

 אשר לקחו חלק בכתיבת התכניתידים פירוט בעלי התפק .ג

 תפקידים האחראים על ביצועה בפועל ופרטי ההתקשרות עימםבעלי הפירוט  .ד

 וכן פרטי ההתקשרות עימו המתפ"שעל ביצוע התכנית מטעם  המפקחהגורם  .ה

 האם החלו ביישום התכנית, ואם כן באיזה שלב היא נמצאת נכון להיום? .ו

 מיהו הגורם המממן את התכנית? .ז

 סמכים רלוונטיים, נבקש להעבירם לעיוננו.ככל שישנם מ .ח
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, עמותה רשומה 1999-, תשנ"ט(אגרות))ב( לתקנות חופש המידע 6יוזכר כי בהתאם לסעיף  .5

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

 'אמצ"ב ומסומן  2015העתק אישור ניהול תקין מטעם רשם העמותות לשנת 

 התקופה מן יאוחר ולא, האפשרי בהקדם לידינו להעביר אתבז אבקשך, לעיל האמור לאור .6

 . וז בקשהב הנדרש המידע את, בחוק הקבועה

 לתשובתך אודה.  .7

 

 בברכה,

 

 טליה רמתי, עו"ד

 

 

 


