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 לכבוד 
 משה תאייל ב'ג

 02-6799532באמצעות פקס:  שרד ראש הממשלההממונה על יישום חוק חופש המידע במ
 

 שלום רב,

  – 1998-פי חוק חופש המידע, תשנ"חעל  בקשההנדון: 

 " ביטחונית יםעומנסיווג תושבים פלסטינים כ"

ם חוק חופש המידע במשרד ראש הממשלה הממונה על כממונה על יישו, יךיאל פונה הריני .1

 1998-ח"תשנ, המידע חופש חוק פי על בבקשה" גישה" עמותת בשםשירות הביטחון הכללי, 

סיווג תושבים פלסטינים נתונים על אודות  לקבלת( החוק או המידע חופש חוק: להלן)

 . כ"מנועים ביטחונית"

היתרי כניסה לישראל, מפקד הצבאי למתן לתושבים פלסטינים רבים בבואם להגיש בקשות  .2

נתקלים בסירוב  היתרי יציאה לחו"ל,או בין הגדה המערבית לרצועת עזה היתרי מעבר 

. מניעה זו מוטלת על אדם ללא הודעה מוקדמת, "מניעה ביטחונית" בנימוק שקיימת כנגדם

 .אפשרות לטעון כנגדה וללא כל נימוקללא 

חוני העומד בבסיסן של המניעות הביטחוניות, אך ככל אין אנו חולקים על הצורך הביט .3

מהווה פגיעה כן ו ותוך שלילת זכות השימוע, פיקוח, ללא ידי הרשויות-אמצעי שמופעל על

 האםבחון יש ל – חוקתיות כגון זכותם של תושבים פלסטינים לחופש תנועה בזכויותקשה 

א תיפגענה זכויותיהם של למנת לדאוג כי -מלאכת האיזונים העדינה הנדרשת עלנעשית 

  .במידה שאינה סבירה ואינה מידתית המנועים

ככל שמהות המניעה נסתרת מן העין, וזאת בנימוק ביטחוני, יש איזונים אלו, ברי כי במסגרת  .4

  .ככל שניתן לדאוג כי הפרוצדורה העוטפת את המניעה ומסדירה אותה, תהיה שקופה וברורה

 חובה אין כי קובעים המידע חופש חוק בבסיס העומדים להמינה ותקינות השקיפות עקרונות .5

 עבודתנוכי במסגרת  נציין הצורך מן למעלה(. לחוק( א)7 סעיף) למידע הבקשה את לנמק

ם, אשר מוגבל יבארגון "גישה", אנו פועלים להגנה על חופש התנועה של תושבים פלסטיני

במידע המכרעת אן גם החשיבות ומכ עלומה; ידי אותה "מניעה ביטחונית"-במקרים רבים על

ומה משמעותן בפועל על , מאין הגיעו מהן אותן מניעות ביטחוניותלהבין  מטרתואשר האמור, 

  חייהם של עשרות אלפי תושבים פלסטיניים.

למיטב הבנתנו, הגורם המשית את המניעה הביטחונית הינו שירות הביטחון הכללי, אשר  .6

המהווים סיכון ביטחוני ואלו שלא. על בסיס מידע זה סווג את התושבים הפלסטינים לאלו מ

  המועבר לגורמים הצבאיים, מחליט המפקד הצבאי האם להתיר את מעברם או לאו.

דומה אם כן, כי הנתונים הסטטיסטיים בנוגע למסווגים כ"מנועים ביטחונית" וכן פרטים על  .7

 אודות הסיווג עצמו, מצויים ברשות שירות הביטחון הכללי. 
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 :הבא המידע את לקבל נבקשור האמור לעיל, לא .8

 :נתונים על אודות קיומן של מניעות ביטחוניות .8.1

סוף שנת מספר התושבים הפלסטינים אשר קיימת כנגדם מניעה ביטחונית נכון ל .8.1.1

 ., בחלוקה לתושבים החיים בגדה המערבית וברצועת עזה2014

במהלך שבע  נגדם מניעה ביטחונית הוזנהמספר התושבים הפלסטינים אשר  .8.1.2

 מין, גיל ומצב משפחתי. אזור מגורים, השנים האחרונות בפילוח לפי שנים, 

המניעה הביטחונית כנגדם במהלך שבע  הוסרהמספר התושבים הפלסטינים אשר  .8.1.3

 מין, גיל ומצב משפחתי. אזור מגורים, השנים האחרונות בפילוח לפי שנים, 

נית כנגדם במהלך שבע מספר התושבים הפלסטינים אשר הוסרה מניעה ביטחו .8.1.4

השנים האחרונות בחלוקה לקבוצות על פי הקריטריונים להסרה המופיעים 

: במסגרת 2014ב"נוהל הסרת מניעה ביטחונית" של המתפ"ש מחודש ינואר 

בקשה לקבלת היתר תעסוקה, במסגרת בקשה לקבלת היתר מסחר, תושבים מעל 

 ואוכלוסיות נוספות. 60גיל 

 מה של מניעה ביטחונית, במהלך שבע השנים האחרונות.משך הזמן הממוצע לקיו .8.1.5

 :סוגי המניעות הקיימות ותוקפןנתונים על אודות  .8.2

 .פירוט סוגי המניעות הקיימות, חומרתן, תוקפן והשלכותיהן על מתן היתרים .8.2.1

מוזנת מניעה ביטחונית כנגד משפחה שלמה, כך למשל במקרים  רביםבמקרים  .8.2.2

הביטחון, או לחלופין מקרים בהם בן משפחה  ידי כוחות-בהם בן משפחה נהרג על

המקרים בהם מוזנת סוגי נמצא במעצר מינהלי. נבקש לקבל רשימה מלאה של 

וכן נתונים אודות לו דרגות קרבה משפחתית היא כוללת, וא, מניעה "משפחתית"

 תוקפה של מניעה "משפחתית" והשלכותיה.

טחונית במהלך שבע מספר התושבים הפלסטינים אשר הוזנה נגדם מניעה בי .8.2.3

 . סוג המניעה הקיימתהשנים האחרונות בפילוח לפני 

האם כאשר פג תוקפן של מניעות ביטחוניות, הן מוסרות באופן אוטומטי או  .8.2.4

 ?שניתן להסירן אך ורק בבקשה יזומה מטעם המבקש

, עמותה רשומה 1999-, תשנ"ט(אגרות))ב( לתקנות חופש המידע 6יוזכר כי בהתאם לסעיף  .9

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

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

 התקופה מן יאוחר ולא, האפשרי בהקדם לידינו להעביר בזאת אבקשך, לעיל האמור לאור .10

 . וז בקשהב הנדרש המידע את, בחוק הקבועה
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 לתשובתך אודה.  .11

 בברכה,

 

 י, עו"דטליה רמת


