
 

 

 22.3.2016: תאריך
 10004 מספרנו:

 לכבוד 
 סגן עמרי דן

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

 שלום רב,

עיכוב ותחקור תושבים  – 1998-"חהנדון: בקשה על פי חוק חופש המידע, תשנ

 בעת המעבר במעבר ארז פלסטינים וישראלים

 פונה הריני( החוק או המידע חופש חוק: להלן) 1998-ח"תשנ, המידע חופש חוקבהתאם ל .1

לפרקטיקה הנוהגת של עיכוב תושבים פלסטינים  ונתונים בנוגעמידע  לקבלת אלייך בבקשה

שיחות, תשאולים או לצורך ביצוע  ,בעודם במעבר ארזוכן אזרחים ותושבים ישראלים 

 המתפ"שת לאחר שקיבלו אישור מרשויות )להלן: תחקור ביטחוני(, וזא תחקורים ביטחוניים

  או להיכנס לעזה. לרבות לצורך מעבר לגדה המערבית או לחו"ל(לצאת לישראל )

פיקוח  להנפיק היתרים ולבצעהבקשה מוגשת למתפ"ש נוכח סמכותו ואחריותו הכוללת  .2

באופן  ומעקב על תנועת תושבים מרצועת עזה לישראל. מכוח סמכויות אלו מפרסם המתפ"ש

תדיר בעמוד הפייסבוק שלו את מספר התושבים שעוברים במעבר מדי שבוע, מדי חודש ומדי 

נוגע למספר התחקורים המבוצעים לתושבים בעודם שהמידע הסטטיסטי השנה. מכאן, 

מבחינת שלילת היתרים ו/או מניעת כניסה לישראל או ותוצאתם של תחקורים אלו  במעבר

 המתפ"ש.די ודאי מצוי ומתועד בי לעזה

התחקורים הביטחוניים במקרה קונקרטי תוכן יודגש כי איננו מבקשים לקבל מידע באשר ל .3

 ,לתוצאתם מבחינה מבצעית/ביטחונית. אלאבאשר או באופן כללי, באשר למשכם או 

לתחקורים כאלה נלקחו ש למספר התושביםביחס  נתון מספריבקשתנו מתמקדת בקבלת 

 שלהם, במהלך השנים האחרונות. מעברו נשלל היתר הבעטיים עוכבה יציאתם אאשר ו

 :להלן המידע המבוקש .4

 במגמת יציאה לישראלנלקחו לתחקור ביטחוני בעודם במעבר ארז  תושבי עזהכמה  .א

)לרבות לצורך מעבר לגדה המערבית או לחו"ל( וזאת לאחר שניתן אישור המת"ק להנפיק 

 ? או לאחר שהונפק להם היתר בפועל להם היתר

 ולפלח את המענה לפי: לפרטנא 

בכל חודש במהלך מספר התושבים שנלקחו לתחקור ביטחוני בסיטואציה האמורה  -

וסך הכל בכל שנה בשבע , עד ליום המענה 2016בכל חודש במהלך שנת , 2015שנת 

 (.2015- 2009השנים האחרונות )

 ומעלה(. 60; 60 -35; 35 -18; 18 -0מין התושב )זכר/נקבה( וגיל ) -

ול רפואי/ליווי סטודנטים/טיפ/BMGתיעוד היתרי סוחר/ ההיתר שנתבקש:סוג  -

 אחר.ספורטאים/תפילה/ביקור חולה, חתונה או לוויה/ראיון ויזה/יציאה לכנס/חולה/
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מתן אישור יציאה : פילוח מספר התושבים שתוחקרו על פי תוצאת התחקור -

 .החזרה לעזה ושלילת ההיתר/ העברה למעצר בשטח ישראל לישראל/

במגמת נלקחו לתחקור ביטחוני בעודם במעבר ארז  אזרחים ותושבים ישראליםכמה  .ב

 לאחר שהייה ברצועת עזה? לישראלחזרה 

 ולפלח את המענה לפי: נא לפרט

בכל חודש במהלך בסיטואציה האמורה  מספר התושבים שנלקחו לתחקור ביטחוני -

הכל בכל שנה בשבע וסך , עד ליום המענה 2016בכל חודש במהלך שנת , 2015שנת 

 (.2015- 2009השנים האחרונות )

 ומעלה(. 60; 60 -35; 35 -18; 18 -0מין התושב )זכר/נקבה( וגיל ) -

יציאה לישראל/ העברה מספר התושבים שתוחקרו על פי תוצאת התחקור:  פילוח -

 .בשטח ישראל ו חקירהאלמעצר 

נלקחו לתחקור ביטחוני בעודם  תושבים פלסטינים ואזרחים/תושבים ישראליםכמה  .ג

 ? כניסה לרצועת עזהבמגמת במעבר ארז 

 ולפלח את המענה לפי: נא לפרט

בכל חודש במהלך מספר התושבים שנלקחו לתחקור ביטחוני בסיטואציה האמורה  -

וסך הכל בכל שנה בשבע , עד ליום המענה 2016בכל חודש במהלך שנת , 2015שנת 

 (.2015- 2009השנים האחרונות )

פלסטיני שמענו עזה; פלסטיני שמענו גדה; אזרח ישראלי; תושב  -מעמד התושב -

 ישראלי.

 ומעלה(. 60; 60 -35; 35 -18; 18 -0מין התושב )זכר/נקבה( וגיל ) -

תיעוד היתרי סוחר/ במקרה של פלסטינים: עזההיציאה ממטרת  -

BMG/תפילה/ביקור ראיון ויזה/יציאה לכנס/ול רפואי/ליווי חולה/סטודנטים/טיפ

, או מטרת הכניסה לעזה במקרה של חולה, חתונה או לוויה/ספורטאים/אחר

 חתונה או לוויה, אחר(. ישראלים )משפחות חצויות/ ביקור חולה,

 /כניסה לעזהמתן אישור פילוח מספר התושבים שתוחקרו על פי תוצאת התחקור:  -

 .העברה למעצר בשטח ישראל

נשללו לצורך מעבר לגדה המערבית או לחו"ל(  כמה היתרי כניסה לישראל )לרבות .ד

או  ולאחר שניתן אישור המת"ק להנפיק להם היתר ארז בעודם במעברמתושבי עזה 

 ? שהונפק להם היתר בפועל

 ולפלח את המענה לפי: נא לפרט

 2016בכל חודש במהלך שנת , 2015בכל חודש במהלך שנת מספר ההיתרים שנשללו  -

 (.2015 -2009בכל שנה בשבע השנים האחרונות ) וסך הכלעד ליום המענה 

 ומעלה(. 60; 60 -35; 35 -18; 18 -0מין התושב שההיתר שלו נשלל )זכר/נקבה( וגיל ) -
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טודנטים/טיפול ס/BMGתיעוד היתרי סוחר/ סוג ההיתרים שנשללו בחלוקה ל: -

תפילה/ביקור חולה, חתונה או ראיון ויזה/יציאה לכנס/רפואי/ליווי חולה/

 אחר.ספורטאים//לוויה

לישראל )לרבות לצורך יציאות קודמות: האם התושב שההיתר שלו נשלל יצא בעבר  -

או שמא מדובר בתושב שזו לו הפעם הראשונה  מעבר לגדה המערבית או לחו"ל(

 לצאת דרך מעבר ארז?

 .הסיבות לשלילת ההיתר -

עמותה רשומה  ,1999-)ב( לתקנות חופש המידע )אגרות(, תשנ"ט6יוזכר כי בהתאם לסעיף  .5

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

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

 . זו בבקשה הנדרש המידע את ,בחוק הקבועה

 

 בברכה,

 מיכל לופט, עו"ד

 

 


