
 

 

 11.12.2017תאריך: 
 10004מספרנו: 

 לכבוד
 צחי נוימןסגן 

 באמצעות דוא"ל             קצין פניות הציבור במתפ"ש
 
 
 שלום רב, 

נתונים על החתמת תושבי עזה היוצאים לחו"ל על טופס התחייבות  -מידעהנדון: בקשת חופש 
 שלא יבקשו לשוב לרצועת עזה במשך שנה

 (15.11.2017מיום  16293-; שלכם מספר כללי18.9.2017)סימוכין: שלנו מיום   

תשובתך שבסימוכין לבקשת חופש המידע התקבלה בחלוף כחודשיים משליחתה, מבלי  .א

ששלחתם הודעת ארכה כנדרש בחוק. מעבר לכך, וחמור מכך, תשובתך אינך משיבה על כלל 

להלן ריכוז  השאלות והמידעים שנתבקשו, ועל כן נשלחת בזאת בקשת הבהרה והשלמה.

 הנקודות החסרות/לא ברורות, לפי סעיפי תשובתך:

לפיה אינכם יכולים למסור את מטרת היציאה הספציפית של  3לנוכח תשובתך בסעיף  .1

כל תושב שביקש היתר "שהייה ממושכת בחו"ל", שכן כלל הבקשות מוגדרות כ"יציאה 

לחו"ל", אבקשך להסביר כיצד המת"ק מבחין בין בקשות אלו לבין בקשות אחרות 

 ן לשהייה ממושכת(. ליציאה לחו"ל המוגשות לו מהוועדה )בקשות שאינ

הגיעו  ]כך במקור[ הביטחון םמתפ"ש וגורמי 2016"בשנת  לתשובה ציינת כי 4בסעיף  .2

להסדר תוך נהלי עבודה חדשים שקיצרו את זמן ההמתנה לקבלת ההחלטה לבקשת 

. משום שנהלי עבודה חדשים אלו אינם מוכרים לנו ולא פורסמו יציאה מרצועת עזה"

. אציין מיד כי לנו פרט מהם אותם נהלים וכן צרף עותק מהםבציבור כנדרש בחוק, נא 

החלטה בבקשות יציאה  מוכר דווקא נוהל הפוך, המאריך את זמן ההמתנה לקבלת

 .2017פורסם באוקטובר מרצועת עזה, ואשר 

סורבו בקשות של תושבי עזה ליציאה לחו"ל  שובתך סירבת למסור את הסיבה בגינהבת .3

שעילות הסירוב אינן מתועדות  בטענה ,זאתלתשובתך(.  4לשהייה ממושכת )ר' סעיף 

אבקשך להבהיר במערכת ו"בדיקת כלל הבקשות תפגע בתפקודה התקין של היחידה". 

למיטב הבנתי, בקשות ליציאה לחו"ל למטרת ש משוםאם הינך עומד על תשובה זו וזאת 

לפיכך,  1.וניתסיבה ביטח -מסיבה אחת בלבדשהייה ממושכת יכולות להיות מסורבות 

לעבור על כלל הבקשות שסורבו לפי  -הנכם מתבקשים לבצע בדיקה פשוטה באופן יחסי

. אם ישנן בקשות שסורבו אם אכן סורבו מסיבה ביטחוניתהנתונים שברשותכם ולבחון 

 אבקשך לציין זאת וכן להסביר כיצד הדבר מתיישב עם לשון הסטטוס.  -מסיבות אחרות

                                                 
1

על פי "סטאטוס ההרשאות" עמידה בקריטריון היציאה לחו"ל אינה תלויה בהגשת מסמכים מסוימים,  
בעמידה במכסה וכיו"ב תנאים נוספים. בנוסף, הבקשה מאושרת אף אם התושב יסרב בסופו של יום 
לחתום על ההתחייבות בארז, וזאת לאור העובדה שהאישור נמסר לוועדה האזרחית עוד בטרם התושב 

 רש לחתום. נד
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עזה לפער הגדול בין מספר הבקשות שאושרו ליציאה לחו"ל מהו ההסבר של מת"ק  .4

? האם מדובר בתושבים שלא התייצבו בארז למרות שהונפק לבין מספר היוצאים בפועל

 להם היתר ליום מסוים או שמא מדובר בתושבים שסירבו לחתום עם הגעתם למעבר?

תום על טופס לתשובתך סירבת למסור נתונים לגבי מספר התושבים שאולצו לח 6בסעיף  .5

ההתחייבות שלא לשוב לעזה במשך שנה, בטענה כי "ע"מ לבחון את בקשות ולבצע פילוח 

לאור תשובתך כי חתימה על דרושה עובדת נמלים ומעבר על כל בקשה באופן פרטני". 

ההתחייבות היא תנאי לקבלת ההיתר, האם נכון יהיה להסיק שכל התושבים שיצאו 

נא אשר מסקנה זו. ככל  ?תמו על טופס ההתחייבותבפועל )לפי הטבלה שמסרתם( ח

שאין הלימה בהכרח בין מספר היוצאים בפועל לבין מספר החותמים, נבקשכם להשקיע 

 ועד היום.  2016ולמסור את מספר החותמים על התחייבות מפברואר  הדרושאת 

ו לחתום על טופס לתשובתך סירבת למסור נתונים לגבי מספר הקטינים שאולצ 8בסעיף  .6

ההתחייבות. נתון זה חשוב לנו במיוחד ביחס לקטינים שאולצו לחתום כשהם יצאו בגפם, 

, וללא הורה מלווה שחתם בשמם. לפיכך, נבקשכם להקצות את המשאבים הדרושים

לעבור על כלל ההיתרים שהונפקו לקטינים עבור יציאה לחו"ל לשהייה ממושכת ולמסור 

 הוחתמו על הטופס בעת יציאה בגפם. את מספר הקטינים ש

התבקשתם למסור דוגמה לעותק הטופס שנשאר בידי התושב לאחר  לבקשהבסעיף ט'  .7

לתשובתכם לא  9שחתם. מסיבה לא ברורה בחרתם להתעלם מבקשה זו כליל, ובסעיף 

 ציינתם לגביה דבר. לפיכך, נבקשכם שוב למסור את המידע המבוקש.

סור מידע לגבי מספר התושבים שסירבו לחתום על הטופס לתשובתך סירבת למ 10בסעיף  .8

שאינכם מתעדים מקרים  בטענה(. זאת, לבקשהבעת התייצבותם במעבר ארז )ר' סעיף י' 

 משום שמדובר למעשה בהיתרים שבוטלומעין אלו ולא מתבצע מעקב בנושא זה. ואולם, 

לאחר שהונפקו )כי החתימה או אי החתימה מתבצעים במעבר ארז, לאחר הנפקת 

לפיכך, היתרים אלו. ניתן להניח כי במת"ק עזה ישנו מעקב או תיעוד של , ההיתר(

על כלל המקרים ולבחון מתי בוטלו היתרי יציאה לחו"ל לשהייה ממושכת  נבקשך לעבור

 עקב סירוב התושב לחתום. 

בתך השבת כי על תושבי עזה המבקשים לשוב לעזה לאחר ששהו בחו"ל לתשו 12בסעיף  .9

להגיש בקשה באמצעות הוועדה האזרחית. לא השבת לשאלתי אם ישנו טופס או נוהל 

לתשובתך ציינת כי זמני הטיפול  13, אך בסעיף לבקשה(רלוונטי לבקשה כזו )ר' סעיף יג' 

ידה להתפרסם בזמן הקרוב בבקשה שכזו הם בהתאם ל"אמנת השירות עם השב"כ שעת

"הנפקת היתרים לתובי עזה ]כך במקור[ הנמצאים באיו"ש/חו"ל". לאור האמור, אבקשך 

למסור עותק מאמנה או נוהל זה, או לכל הפחות לפרט את ההוראות המרכזיות בו, עד 

 אשר יפורסם כדבעי. 

תסורב אינה ברורה כלל וכלל. מדוע שבקשת היתר "חזרה לעזה"  14תשובתך בסעיף  .10

בשל אי עמידה בקריטריונים? מדוע על מנת למסור מידע לגבי מספר התושבים אפריורית 
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בחינה של כלל הבקשות  נדרשתשיצאו לחו"ל וחתמו על התחייבות, ואז ביקשו לשוב, 

גם אם בקשות אלו "מעורבבות" יחד עם בקשות אחרות לחזרה לעזה, אשר סורבו? 

. כמו ל מספר הבקשות הללו שהוגשו, אושרו וסורבונבקשכם למסור את הנתון הכללי ש

כן, נבקשכם להקצות את המשאבים הדרושים ולבחון כמה בקשות "חזרה לעזה" של 

ללא מידע זה לא ניתן להעריך . , וכמה מתוכן אושרו וכמה סורבוהוגשו תושבים שחתמו

י את החזרה כלל ועיקר את יישומו של הסעיף ב"סטטוס ההרשאות" שמתיר באופן עקרונ

 לעזה בתוך תקופת השנה. 

, לקבל את הנוהל שטופס לבקשהלצערי התעלמת ללא הסבר מבקשתי, בסעיף כ'  .11

ההתחייבות מהווה נספח א' שלו. אבקשך למסור מידע זה ללא דיחוי ואחזור שוב על 

 לחוק. 6חובתכם לפרסם את כלל הנהלים המנחים את עבודתכם, בהתאם לסעיף 

  -נתונים בגין הקצאת משאבים בלתי סבירהסירוב מסירת 

( סיבת הסירוב של בקשות 1: עניינים נפרדים הארבע בתשובתך סירבת למסור מידע לגבי .ב

( מספר 3( מספר התושבים שהוחתמו על התחייבות )לרבות קטינים(; 2יציאה לחו"ל; 

ושרו ( מספר הבקשות לחזרה לעזה שהוגשו, א4התושבים שסירבו לחתום על התחייבות; 

כל אלו בטענה שהדבר מצריך מעבר על כלל הבקשות שטופלו.  -וסורבו בתוך תקופת השנה

נטען כי בדיקה כזו תפגע בתפקודה התקין של היחידה, תדרוש הקצאת משאבים, תצריך 

 עבודת נמלים וכהנה וכהנה. 

רק על ידי אמירה חוק חופש המידע אינו מאפשר לרשות לדחות את בקשת המידע אולם,  .ג

 לחופש המידע הממשלתית היחידה נהלילפי  כי הטיפול בה מצריך הקצאת משאבים.כללית 

, וכן לפי פסקי דין שניתנו לעניין זה, על הרשות להסביר בדיוק את סעיפי החוק יםהמבאר

מהו טיב המשאבים הדרושים ומהי כמות  -מדובר בהקצאת משאבים בלתי סבירה מדוע

עוד נקבע כי של היחידה לחופש המידע(.  3.1המשאבים המשוערת לטיפול בבקשה )נוהל מס' 

ההחלטה צריכה להיות מנומקת, ולכלול הצעה, ככל שהדבר ניתן, לצמצם את היקף הבקשה 

  כך שהרשות תוכל לבדוק את המבוקש במשאבים סבירים. זאת לא עשיתם. 

של היחידה העוסק אך ורק בסוגיה של הקצאת משאבים, קובע כי על  8ועוד, נוהל מס' זאת  .ד

הרשות להעריך את משך הזמן שיידרש על מנת לאתר ולאסוף את המידע המבוקש. כמו כן 

נקבע כי על הרשות לבחון "האם ההיענות לבקשה תגרום לשיבוש בעבודת הרשות ולשינוי 

ניית כוח אדם או משאבים אחרים". על השיבוש להיות סדרי העדיפויות של הרשות בשל הפ

"שיבוש קשה" ולא די בשיבוש של מה בכך. עוד יש לבחון את האינטרס בבסיס הבקשה, 

שכיחות הבקשה, אופן שמירת המידע אצל הרשות, האפשרות למסור מידע חלקי והסכמת 

 המבקש לכיסוי עלויות הטיפול.

רובך למסור מידע ביחס לעניינים המצוינים בסעיף לאור האמור, אבקשך לבחון מחדש את סי .ה

ב' לעיל. אם הינך עומד על הטענה כי הדבר מצריך הקצאת משאבים בלתי סבירה, אבקשך 

מותנית בתשלום החסר מסירת המידע אם . ראות החוק והנהלים ולפרט טענה זולעמוד בהו
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אם לשלם את  ואנו נשקול שתידרש של האגרהמשוער למסור לנו חישוב אגרת טיפול, נבקשך 

 שעות ראשונות. 4פטורה מאגרת טיפול עבור  "גישה"כי עמותה כדוגמת אזכיר  .הסכום

 התקופה מן יאוחר ולא, האפשרי בהקדם לידינו להעביר בזאת אבקשךהאמור לעיל, לאור  .ו

 זה. במכתב הנדרש המידע את, בחוק הקבועה

 

 בברכה,

 מיכל לופט, עו"ד


