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העבירו המשיבים , תירה דנןבמסגרת הדיון בע 7.10.2010בהתאם להתחייבותם מיום  .1

שלושה מסמכים הנוגעים למדיניות הסגר של מדינת  21.10.2010ביום  לרשות העותרת

 . ישראל על רצועת עזה

אינה רואה בהם מענה מספק לבקשתה  אף כי, אלו העותרת מברכת על גילויים של מסמכים .2

להלן ההשלמות הנדרשות לטעמה של העותרת על מנת לענות . בה עוסקת העתירה ,למידע

 :כראוי לבקשתה ולהביא לסיום המחלוקת בינה לבין המשיבים

אותה " המוצרים ההומניטאריים המאושרים להכנסה לרצועת עזה רשימת ", ראשית  .א

בקשת המידע של ש בעוד, 30.5.2010רכת ליום שות העותרת מתואהעבירו המשיבים לר

ביוני  ,בקשה על פי חוק חופש המידעכ, ושוב 2009נשלחה לראשונה באפריל העותרת 

 .מבקשת העותרת את רשימת המוצרים הנכונה למועד בקשתה המקורית, על כן. 2009

מעקב ואומדן נוהל "שני המסמכים האחרים שהועברו לרשות העותרת , לעומת זאת  .ב

 2009מתוארכים לאפריל " הרשאת הכנסת טובין לרצועת עזה"ו" מלאים ברצועת עזה

העותרת מבקשת לברר אם מאז הוגשה בקשתה הכינו המשיבים . בהתאמה 2009וליולי 

 .כי גם הן יועברו לידיה, כמובן, תבקש –ואם כן , גרסאות נוספות של מסמכים אלו

המשיבים את שמות התפקידים הספציפיים  עוד בשני המסמכים הללו השחירו  .ג

מדובר "בטענה ש, הנוגעים לפעולות מסוימות וציינו בכתב יד את שמו של הגוף המבצע

 "ול פנימי של הרשות הציבורית שאין לו נגיעה או חשיבות לציבורהבמידע הנוגע לני

לעומת , העותרת סבורה). 3למסמך המקדים של המשיב ) 2.ב.2וסעיף ) 6.א.2ראי סעיף (

שכן הגורמים הממונים על , כי מדובר במידע שיש לו חשיבות רבה עבור הציבור, זאת

קבלת ההחלטות כמו גם על יישומן הם הגורמים מולם על הציבור ונציגיו לבצע 

להעביר תחת שבט על הציבור אותם הם גם הגורמים  ;בירורים ביחס למדיניות

זהות הדרג , יתר על כן. המינהלבהתאם לעקרונות השקיפות ותקינות , ביקורתו

. האחראי על קבלת החלטה מסוימת יש בה כדי ללמד על המדיניות עצמה ועל אופייה

ש עצמו או פקיד זוטר ביחידתו הוא הקובע אם מוצר מסוים "הגילוי אם המתפ, למשל

יש בו כדי להעיד על האופן בו מדיניות  –ייכנס לרשימת המוצרים המותרים או לא 

 . תהסגר נאכפ

לחוק חופש ) 5)(ב(9העותרת סבורה כי שמות התפקידים אינם חוסים בחריג , בהתאם

היה טעם לחושפם בשל העניין הציבורי הרי ש, בו וכי גם אם היו חוסים, המידע

 .לחוק 10כאמור בסעיף , שבגילוי המידע
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רמת "כי , כתבו המשיבים" נוהל מעקב ואומדן מלאים ברצועת עזה"ל. ב4בסעיף   .ד

ס "ה היומית לכל אחד מן המוצרים הבסיסיים חושבה על פי נתוני הלמהצריכ

בהקשר זה מבקשת העותרת כי המשיבים יציגו את הנתונים עליהם ." הפלסטיני

כמו גם את החישובים וההתאמות שעשו כדי להגיע לרמת הצריכה היומית  התבססו

פרטות צריכה ס מ"טבלאות הלמ, למיטב ידיעתה של העותרת .המוצרים הבסיסייםשל 

שנעשית התאמה כלשהי כאשר , אם כך, חזקה היא. ממוצעת של מגוון רחב של מוצרים

, למשל. רשימה ארוכה זו מתורגמת לצריכה מינימלית של מספר מוגבל של מוצרים

בסיס  של מוצר" קו ההתראה התחתון"ו" יוןקו ההתראה העל"האם במסגרת חישוב 

בים לעובדה שפסטה היתה אסורה לכניסה לרצועת עזה כגון אורז התייחסו המשי

וכן לדעת כיצד  ,העותרת תבקש לגלות את החישובים הללו, אם כן? בתקופות מסוימות

 . עודכנו החישובים עם הוספת מוצרים לרשימה או לאחר מחיקתם מהרשימה

 ועומדת" הקווים האדומים"בנוסף לכל אלו חוזרת העותרת על דרישתה לגילוי מצגת   .ה

יובהר  .גם על דרישתה לחשוף מסמכים עדכניים הנוגעים למדיניות הסגר על עזה

כי העותרת ביקשה במסגרת בקשתה למידע נהלים וקריטריונים לפיהם , בהקשר זה

די העותרת בי. נבחנות בקשות לאישור הכנסת סחורות ולתיאום כניסתם של משלוחים

נוצרו בידי  עקבות אירועי המשטב 2010מאז ההקלות בסגר ביוני אינדיקציות לכך ש

 . חדשים הרלוונטיים לבקשת המידע שהגישה הנחיות וטפסים, ש נהלים"המתפ

המיועד לארגוני סיוע , מטיוטת טופס בקשה לאישור פרויקטי שיקום, למשל, כך עולה

 ב"ראי העתק טיוטת הטופס מצ(ואשר התגלגל לידיה של העותרת , בינלאומיים

ניצבת מערכת שלמה של שיקולים  וכי מאחורי, ולה גםמהטופס ע). 'ומסומן א

בסעיף , לדוגמה. על בסיסם בוחנים הגורמים המוסמכים את הבקשות, וקריטריונים

מתבקש הארגון שמגיש את הבקשה לציין אילו אמצעי זהירות ינקוט כדי למנוע , 11

את  דרישה זו מעלה. הנדרשים עבור הפרויקט" מפוקחים"שימוש לרעה של חומרים 

ש מהארגונים הבינלאומיים לנקוט ומה "אילו אמצעי זהירות מצפה המתפ: השאלה

על פי אילו קריטריונים מאשרים או פוסלים , היינו? יניח את דעתו בבוחנו את הבקשה

הקריטריונים , טופס המצורף אכן משמש את המשיביםהככל ש ?בקשות מסוג זה

יש , קיימים כמותם. ינם מפורסמיםאשר א, לבחינתו ודאי מעוגנים גם הם במסמכים

  . נותרו מוסתריםשנהלים נוספים , להניח

כי העתירה מתייחסת גם למסמכים אלו , העותרת טענה בדיון והיא עומדת על דעתה

על . כל עוד העתירה תלויה ועומדת, לענות על דרישתה למידעכדי ולכל מסמך שיש בו 

ההנחיות המנהליות שעל פיהן הם  המשיבים מוטלת החובה להעמיד לעיון הציבור את

משהודו המשיבים כי חשיפת המסמכים ). לחוק 6סעיף (פועלים ושיש להן עניין לציבור 

הנהלים וההנחיות  כלעליהם לגלות לאלתר את , אינה מסוכנת לביטחון המדינה

ולא להמתין להגשת בקשה נוספת על ידי העותרת או על , הרלוונטיים לבקשת העותרת

מנהלת מאבק עיקש לגילוי המסמכים העותרת . ציבורית אחרת כדוגמתה ידי עותרת

ולא יעלה על הדעת שבסופו יפטרו אותה המשיבים במסמכים  מזה למעלה משנה וחצי

בה יש להניח שינהגו בדיוק באותו , לא עדכניים וידרשו ממנה להגיש בקשה חדשה

הכחישו שבידיהם  ,המשיבים משכו ומרחו את ההליכים .האופן בו נהגו בראשונה
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לא . ובתוך כך מנעו ביקורת ציבורית על מדיניותם, מסמכים ואחר כך סרבו למוסרם

יימנעו  ,על טענות החיסיון הביטחוני המשיביםלאחר שכבר ויתרו , שכעתייתכן 

ישובו לנטרל מחשיפת המסמכים העדכניים ובכך ייהנו מהסחבת שהם עצמם יצרו ו

  .ביקורת ציבורית בזמן אמת

תרת מקווה כי ניתן יהיה ליישב את המחלוקות המנויות לעיל מבלי להזדקק להכרעתו העו .3

בטרם הגשת ההודעה המעדכנת , על מנת שתוכל להיערך בהתאם. של בית המשפט הנכבד

ך תו תבקש העותרת את תשובת המשיבים, ימים מיום הדיון 45לבית המשפט בחלוף 

 .17.11.2010היינו עד ליום , שבועיים ימים

  

  

  

  ,בתודה מראש

  ד"עו, תמר פלדמן

  כ העותרת"ב


