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 סגן עמרי דן

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

 שלום רב,

 

על נתונים ומידע סטטיסטי  – 1998-, תשנ"חהנדון: בקשה על פי חוק חופש המידע
 לסוחרים ברצועת עזההיתרים  אודות

 (20.10.2016מיום  14828 -ושלכם, כללי 9.8.2016שלנו מיום כין: )סימו

מעברם בין אזור יהודה  לם לישראסטאטוס הרשאות בלתי מסווג לכניסת פלסטיני"מסמך  .1

קובע את מדיניות  ,1.1.2017המעודכן מיום  ",ושומרון לבין רצועת עזה וליציאתם לחו"ל

 BMGואנשי עסקים תושבי רצועת עזה,  של סוחריםלתנועתם ביחס מתפ"ש, בין היתר, 

(Business Man Gaza), מרצועת עזה לתחומי ישראל והגדה המערבית.  

, תנועה היתרי 5,000עומדת על מכסת הסוחרים  ,למסמך 47המופיעה בעמוד  הטבלהלפי  .2

 תעודות 500עומדת על  BMG -מכסת ה .כאשר טווח ההיתר הוא עד לשלושה חודשים

 Gaza Man Business נוהל הנפקת תיעוד"וכן הטבות מיוחדות לפי  תנועה הכוללות היתרי

(BMG)  הוא עד של התעודות  ןהניתן מתוקפהתנועה יתר ה טווח ".סוחרים ברצועת עזהל

 לשישה חודשים. 

לפנות אליך בשם עמותת הריני  "(חוקה)להלן: " 1998-חוק חופש המידע, תשנ"חמכוח  .3

יישום המדיניות לקבל מידע בדבר נתונים שבעיקרם סטטיסטיים על אודות  בבקשה"גישה", 

 הנפקה, שלילה או אי חידוש של היתרי סוחרים ואנשי עסקים ברצועת עזה.לעיל, לרבות 

שתיהן ת חופש מידע דומה שהוגשה מטעמינו )התקבלה תשובתכם לבקש 20.10.2016ביום  .4

בהתאם לחובתכם לפי המידע המבוקש  סיפקתם אתבתשובה זו, נציין לטובה כי ין(. בסימוכ

 באופן נהיר ומפורט.החוק, 

נבקש לקבל את הנתונים העדכניים לנוכח הזמן שחלף מעת קבלת הנתונים האחרונים,  העת .5

  הבאים:

 BMG היתרי

ועד יום  20.10.2016החל מיום , בפילוח חודשיהבאים המעודכנים את הנתונים  לקבלנבקש 

ות לנשכן נבקש שלגבי כל סעיף תציינו את הנתונים הנוגעים  .הנוכחית הבקשהעל מענה ה

 :עסקים

 ? ות/פעילן תקפותהינ BMG תעודותכמה  .א
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 , מה מספרם?אם כן? למחזיקים בהן אין היתר בתוקףאך שהאם קיימות תעודות תקפות  .ב

 ?ההיתר של אותם מחזיקי תעודות אינו בתוקף מאיזו סיבה

ומאילו כמה סורבו  ?כמה מתוכן אושרו ?הוגשו BMG תעודותכמה בקשות חדשות לקבלת  .ג

  ?כמה עודן בבחינה ?סיבות

לתקופה ניתן היתר  ןכמה מהבנבקש כי תפרטו  ,אושרוש ותהחדש BMG -ה תעודותלגבי 

 ומאילו סיבות? ,היתראו לא הונפק מתוקפן כלל  חודשים 6-קצרה מ

, ומאילו סיבותכמה סורבו ? כמה מתוכן אושרו הוגשו? BMG תעודותלחידוש כמה בקשות  .ד

 כמה עודן בבחינה?

 6-קצרה מ ניתן היתר לתקופה ןכמה מהבנבקש כי תפרטו  ,שחודשו BMG -ה תעודותלגבי 

 מאילו סיבות? ,או לא חודש מתוקפן כלל היתר חודשים,

מה הייתה סיבת הביטול? כמה זמן היו בתוקף  בוטלו בטרם פג תוקפם?BMG  תעודותכמה  .ה

 טרם הביטול?

 ונלוויםים רגיל עסקים /אנשייםסוחרהיתרי 

וכן נבקש  ,בפילוח חודשי מסחר השוניםליתר היתרי הביחס עדכניים נבקש לקבל נתונים  .א

 :לעניין נשים סוחרותהתייחסות מיוחדת 

  תקפים? תושבי רצועת עזה ל סוחריםהיתרי  כמה .ב

ומאילו כמה בקשות חדשות לקבלת היתרי סוחרים הוגשו? כמה מתוכן אושרו? כמה סורבו  .ג

 ? ? כמה עודן בבחינהסיבות

 3-, נבקש כי תפרטו כמה מהם ניתנו לתקופה קצרה מהחדשים שאושרו הסוחריםלגבי היתרי 

 חודשים, ומאילו סיבות?

)מאחר  ועד ליום המענה על הבקשה הנוכחית 2015ינואר החל מנא לספק מידע לסעיף זה 

 .(, ועל כן לא ניתןבמסגרת הבקשה הקודמת מידע זה לא התבקשש

כמה מתוכן אושרו? כמה סורבו ומאילו סיבות?  ?הוגשו כמה בקשות לחידוש היתרים לסוחרים .ד

 וכמה עודן בבחינה? 

חודשים,  3-לתקופה קצרה מ חודשו, נבקש כי תפרטו כמה מהם שחודשו הסוחריםלגבי היתרי 

 ומאילו סיבות?

)מאחר  ועד ליום המענה על הבקשה הנוכחית 2015א לספק מידע לסעיף זה החל מינואר נ

 . (במסגרת תשובתכם שבסימוכין נענה רק חלקיתשסעיף זה 

החל מיום זאת כמה היתרי סוחר בוטלו בטרם פג תוקפם? מה הייתה סיבת הביטול?  .ה

 .יום המענה על הבקשה הנוכחית ועד 20.10.2016



 

- 3 - 

מחויבותכם לעקרונות לתספקו את המידע במלואו ובאופן ברור וענייני, בהתאם  נבקש כי  .6

 . ולא יאוחר מן התקופה הקבועה בחוקתוך זמן סביר, שקיפות ומנהל תקין, 

, עמותה 1999-)ב( לתקנות חופש המידע )אגרות(, תשנ"ט6לסיום נזכיר, כי בהתאם לסעיף  .7

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

 

 ,בברכה

 , עו"דסטפאני בן נון

 

 

 

 


