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 שלום רב,

נתונים על החתמת תושבי עזה היוצאים לחו"ל על טופס  -בקשת חופש מידעהנדון: 

 לרצועת עזה במשך שנההתחייבות שלא יבקשו לשוב 

)להלן:  1998-חוק חופש המידע, תשנ"חבבקשה על פי הריני פונה אליך בשם עמותת "גישה"  .1

נדרשים תושבי עזה  הונתונים על הפרקטיקה של מת"ק עזה במסגרת( לקבלת מידע "החוק"

 היוצאים לחו"ל לחתום על טופס התחייבות שלא יבקשו לשוב לרצועת עזה במשך שנה. 

נוסף לסטאטוס ההרשאות של מתפ"ש קריטריון חדש המאפשר יציאה  2016פברואר בחודש  .2

( בעמ' 3)ה()4)סעיף  של תושבי עזה לחו"ל דרך ישראל, ל"מטרות אישיות שונות", ללא מכסה

. על פי הסטאטוס, בקשות כאלו ככלל (31.8.2017ל"סטאטוס הרשאות" המעודכן ליום  18

על טופס התחייבות בכתב לפיו הוא לא יבקש לשוב תאושרנה וזאת רק אם התושב יחתום 

 לרצועת עזה דרך ישראל במהלך השנה שלאחר יציאתו. 

ממידע שהגיע לידינו, ואושר על ידי רמת"ק עזה בפגישה עימו, מרבית התושבים שיוצאים  .3

לפי . בדרכם לצאת מעזהלחו"ל למטרות שונות מוחתמים על הטופס בעודם במעבר ארז 

 . מו היו קטיניםלק מהתושבים שהוחתחהידוע לנו, 

 בהינתן עובדות אלו, נבקש לקבל את הנתונים הבאים: .4

 על הבקשות  נתונים

הוגשו כמה בקשות ליציאה לחו"ל ל"מטרות אישיות שונות" בהתאם לקריטריון האמור  .א

ועד יום המענה( ולפרט  2016חודשים )מפברואר למת"ק עזה? נא לפלח את התשובה לפי 

 כפי שנמסרה למת"ק.את מטרת היציאה הספציפית 

אושרו כמה בקשות ליציאה לחו"ל ל"מטרות אישיות שונות" בהתאם לקריטריון האמור  .ב

ועד יום המענה(  2016ע"י מת"ק עזה? נא לפלח את התשובה לפי חודשים )מפברואר 

 ולפרט את מטרת היציאה הספציפית כפי שנמסרה למת"ק.

"אישור מותנה", המותנה  ביחס לכמה בקשות נמסרה לוועדה האזרחית תשובה של .ג

 בחתימת תושב על הטופס במעבר ארז?
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סורבו כמה בקשות ליציאה לחו"ל ל"מטרות אישיות שונות" בהתאם לקריטריון האמור  .ד

ועד יום המענה(  2016ע"י מת"ק עזה? נא לפלח את התשובה לפי חודשים )מפברואר 

 הסירוב.ואת עילת  ולפרט את מטרת היציאה הספציפית כפי שנמסרה למת"ק

 על החותמים  נתונים

 2016מהו מספר התושבים שהוחתמו על טופס ההתחייבות האמור מאז חודש פברואר  .ה

ועד יום המענה לבקשה? נא לפלח את התשובה בחלוקה לשבועות או חודשים ולפרט את 

 מטרת היציאה הספציפית כפי שנמסרה למת"ק.

נא לפרט מתוך סך זה מהו מספר התושבים שחתמו על הטופס בעת הגשת הבקשה  .ו

 התושבים מספר ומהו, הישראלי לצד הועברההאזרחית הפלס' ובטרם  הוועדהבמשרדי 

 .ארז במעבר מעברם בעת הטופס על שחתמו

מהו מספר התושבים שהיו  מתוך סך התושבים שהוחתמו על טופס ההתחייבות כאמור, .ז

  על טופס ההתחייבות האמור?בעצמם הוחתמו ש( בעת 18)מתחת לגיל  קטינים

מהו מספר הקטינים אשר  מתוך סך התושבים שהוחתמו על טופס ההתחייבות כאמור, .ח

 חתמו על טופס ההתחייבות בשמם? שלהם  םהאפוטרופוסי

האם לתושבים שהוחתמו על טופס ההתחייבות נמסר עותק מן הטופס החתום? נא למסור  .ט

 לעותק שכזה תוך השחרת פרטים אישיים.דוגמה 

פברואר לחתום על טופס ההתחייבות האמור מאז חודש  סירבומהו המספר התושבים ש .י

? נא לפלח את התשובה בחלוקה לשבועות או חודשים ועד יום המענה לבקשה 2016

  ולפרט את מטרת היציאה הספציפית כפי שנמסרה למת"ק.

 בכל /היצא האם - החתימה אי תוצאתה הייתה כן נא לפרט לגבי כל אחד מהם מ כמו .יא

 ?מעזה /היציאתו שנמנעה או זאת

 מידע על חזרה לרצועת עזה לאחר חתימה על הטופס 

האם תושב עזה ששהה בחו"ל רשאי להגיע למעבר אלנבי ללא תאום מראש ולהנפיק שם  .יב

 היתר כניסה לישראל לצורך חזרה לביתו בעזה?

אם לא, נא לפרט לאיזה גורם במתפ"ש/מת"ק עזה על תושב עזה המצוי בחו"ל לפנות על  .יג

מנת להגיש בקשה לחזור לרצועת עזה )לאחר חתימה על טופס ההתחייבות ובכלל(, והאם 

 יש טופס או נוהל רלוונטי לבקשה זו. 

 נא לפרט מהו סדר הזמנים לטיפול בבקשה האמורה ומי הגורם המוסמך להחליט בה. .יד

? נא לפלח ווגשהולאחר חתימה על הטופס  בתוך השנה האמורהכמה בקשות לחזרה לעזה  .טו

ועד יום המענה(, לפרט את מטרת היציאה  2016את התשובה לפי חודשים )מפברואר 

 הספציפית כפי שנמסרה למת"ק וכן לפרט לגבי כל מקרה מה הייתה סיבת החזרה.

ועד  2016ובה לפי חודשים )מפברואר ? נא לפלח את התשואושרכמה מתוך הבקשות הללו  .טז

יום המענה(, לפרט את מטרת היציאה הספציפית כפי שנמסרה למת"ק וכן לפרט לגבי כל 

 מקרה מה הייתה סיבת החזרה.
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ועד  2016? נא לפלח את התשובה לפי חודשים )מפברואר ובסורכמה מתוך הבקשות הללו  .יז

שנמסרה למת"ק וכן לפרט לגבי כל יום המענה(, לפרט את מטרת היציאה הספציפית כפי 

 ומה הייתה סיבת הסירוב. מקרה מה הייתה סיבת החזרה

נא לפרט מה מבחינת המתפ"ש מהווה "טעם הומניטארי" להגשת בקשה לחזור לרצועת  .יח

 עזה במהלך השנה ולאחר חתימה על הטופס האמור.

מענה עד יום ה הוגשובת השנה  בתום תקופת ההתחייבותכמה בקשות לחזרה לעזה  .יט

 לגבי הבקשות שסורבו נא לפרט את טעמי הסירוב. ? כמה אושרו וכמה סורבו?למת"ק

 כללי

נא למסור את הנוהל שטופס ההתחייבות מהווה נספח א' לו )ר' באתר מתפ"ש:  .כ

www.cogat.mod.gov.il/he/services/Procedure/%D7%99%D7%A6%D7%99%D7%90%D7%9

4%20%D7%9C%D7%97%D7%95%D7%9C%20%D7%A9%D7%94%D7%99%D7%99%D

%9B%D7%AA.pdf7%94%20%D7%9E%D7%9E%D7%95%D7%A9%D7 אזכיר שלפי .)

הנכם מחויבים לפרסם בציבור את כל ההנחיות המינהליות שלפיהן אתם  לחוק 6סעיף 

אף מעלה  , מעבר להיותו מנוגד לחובת הפרסום,פרסום רק נספח מתוך הטופספועלים. 

 חשד להסתרה מכוונת של הנוהל עצמו מעין הציבור.

 רשומה עמותה, 1999-ט"תשנ(, אגרות) המידע חופש תקנותל( ב)6 לסעיף בהתאם כי יוזכר .5

 ככל שיידרש, נשמח להעביר. טיפול אגרת של ראשונות שעות 4-ומ בקשה מאגרת פטורה

 .2017לשנת של עמותת "גישה" אישור ניהול תקין 

 את, בחוק הקבועה התקופה מן יאוחר ולא, האפשרי בהקדם לידינו להעביר בזאת אבקשך .6

  זה. במכתב הנדרש המידע

, Wordפתוח לעיבוד ממוחשב, כדוגמת קובץ הבפורמט  כםמצוי בידיככל שהמידע המבוקש  .7

Excel,  'של היחידה הממשלתית  28.5.2013מיום  7נוהל מס' אודה לקבלתו בפורמט שכזה )ר

 לחופש מידע(.

 

 בברכה,       

 

 מיכל לופט, עו"ד       

 

 

http://www.cogat.mod.gov.il/he/services/Procedure/%D7%99%D7%A6%D7%99%D7%90%D7%94%20%D7%9C%D7%97%D7%95%D7%9C%20%D7%A9%D7%94%D7%99%D7%99%D7%94%20%D7%9E%D7%9E%D7%95%D7%A9%D7%9B%D7%AA.pdf
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