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 ,רב שלום

 תלונה על אי מתן מענה לבקשות חופש מידע שנשלחו ליחידת המתפ"ש : הנדון

על היעדר מענה במועד לבקשות חופש מידע שנשלחו לממונה על  בתלונההריני לפנות אליך  .1

. בחודשים האחרונים חופש המידע ביחידת מתאם פעולות הממשלה בשטחים )מתפ"ש(

 1998-נבקש את התערבותך לצורך שמירה על קיום הוראות חוק חופש המידע, תשנ"ח

 (. חוק חופש המידעאו  החוק)

"גישה" להגנה על זכויות אדם בישראל ובשטחים  פעולתה של עמותתבמסגרת כידוע לך,  .2

יה הפלסטינית ישתחת שליטתה ולקיום דיון ציבורי שקוף על מדיניות ישראל כלפי האוכלוס

עובדת באופן שוטף וצמוד עם המתפ"ש, ומבקשת תדיר בגדה המערבית וברצועת עזה, היא 

 לפי חוק חופש המידע. לקבל מידע ונתונים שונים 

שיפור בשקיפות ובנגישות למידע שבאחריות בעת האחרונה מסוימים ניכר אף כי בתחומים  .3

הטיפול "גישה" וארגונים אחרים(,  עמותתהמתפ"ש )שיפור הנובע, לפחות בחלקו, מפעולת 

בהוראות החוק, חרף פניות חוזרות  מהאמור באופן קבועחורג עודנו בבקשות חופש מידע 

אי באחרונה מגמה של אי מתן מענה במועד ו בעיקר אנו מזהיםונשנות מטעמנו בעניין. 

הימים  120. גם כאשר מתקבל מענה, לעתים לאחר מיצוי שליחת הודעות ארכה כנדרש

חלקי ביותר ולעתים לא ברור, כולל סתירות פנימיות  מידע שנמסר הואההקבועים בחוק, 

בקשות  אם בכך לא די, ודרוש בהבהרות והסברים על מנת שנוכל לעשות בו שימוש.

 הבהרה והשלמה שאנו שולחים נענות אחרי זמן רב או לא נענות בכלל.

שהוגשו למתפ"ש בחודשים האחרונים וטרם נענו, בקשות חופש מידע  ארבעלהלן ריכוז של  .4

 : במלואן או כלל, וזאת למרות שחלף המועד למענה הקבוע בחוק

נשלחה ביום  -בנושא הזנתן של מניעות אג"ם על תושבי רצועת עזהבקשה  .א

יום, ולאחר קבלת ארכות כנדרש, התקבל  120בחלוף  ,2.7.2017. ביום 16.3.2017

 24.7.2017ביום לפיכך,  בלבד שהיה דרוש בהבהרה לשם שימוש בו.מענה חלקי 

  בקשה זו טרם נענתה ומאז חלף חודש וחצי. נשלחה בקשת הבהרה והשלמה. 

 . 'אמצ"ב ומסומנים  , התגובה והבקשה להשלמת המידעהעתקי הבקשה

נשלחה ביום  -בקשה בנושא שיווק סחורה חקלאית מרצועת עזה לגדה המערבית .ב

יום, ומבלי שנתקבלה ולו ארכה  120בחלוף  , 2.8.2017 ביום. 4.4.2017
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בלבד ולא ברור, שהיה דרוש בהבהרה לשם שימוש בו. אחת, התקבל מענה חלקי 

בקשה זו טרם נענתה למה. נשלחה בקשת הבהרה והש 7.8.2017לפיכך, ביום 

  . חודשומאז 

 .'במצ"ב ומסומנים העתקי הבקשה, התגובה והבקשה להשלמת המידע 

נשלחה  -בנושא אופן פעילותו של מת"ק עזה והטיפול בבקשות להיתריםבקשה  .ג

ימים. משלא  30-התקבלה הודעת הארכה ב 3.7.2017. ביום 28.5.2017ביום 

הבקשה . 10.8.2017התקבל מענה בחלוף מועד זה, נשלחה תזכורת ביום 

  והתזכורת טרם נענו.

  .'גמצ"ב ומסומן  והתזכורת העתק הבקשה

א . לאחר של9.7.2017נשלחה ביום  -בנושא הכנסת גנרטורים לרצועת עזהבקשה  .ד

הימים הקבועים בחוק, ולא נשלחה אפילו הודעת  30התקבל מענה בתום 

 .  הבקשה והתזכורת טרם נענו. 13.8.2017הארכה, נשלחה תזכורת ביום 

  .'דמצ"ב ומסומן  העתק הבקשה והתזכורת

אוסיף כי העדר המענה המתואר לעיל מתבטא גם בהעדר מענה טלפוני במשרדי הממונה על  .5

יומי למיילים שנשלחים, מה שמונע אפשרות לברר -חופש המידע, והעדר מענה שוטף ויום

בפשטות מול הממונה את סטאטוס הטיפול בבקשות, וכן לפנות בשאלות או בקשות 

 טכניות. 

 עתירות חופש מידע לבתי המשפט, רק על עצם העדר המענהבעבר הגשנו במקרים מסוימים  .6

, ולא נבחל לעשות כך גם הפעם, ככל שלא יתקבל מענה מהמתפ"ש בזמן הקרוב. עם לבקשות

אנו תקווה כי התלונה הנוכחית תסייע בקידום קבלת מענה לבקשות שתוארו, באופן זאת, 

מתפ"ש לצורך תיקון הכשלים שייתר עתירות אלו, וכן תסייע בטיפול עקרוני יותר מול ה

   שתוארו בכל הנוגע למענה לבקשות.

  אודה לקבלת התייחסותך בהקדם האפשרי. .7

 בברכה,

 מיכל לופט, עו"ד


