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 לכבוד
 אורטל מספין

 באמצעות דוא"ל          במתפ"שוהממונה על חופש מידע פניות הציבור  נתקצי
 
 

 שלום רב,

   1998 –הנדון: בקשה לפי חוק חופש המידע, תשנ"ח 
 

)להלן:  1998 –חוק חופש המידע, תשנ"ח הריני לפנות אליך בבקשת חופש מידע, על פי  .1

 8.3.2020מדיניות מתפ"ש בנוגע לתנועת אנשים החל מיום  על (, על מנת לקבל מידעהחוק

 . (סגר קורונה)להלן:  ועד עתה

במקרים "אפשר יציאה או כניסה לעזה מזה למעלה מעשור ממוטל על רצועת עזה, ההסגר  .2

עזה, באופן הוחמר הסגר על רצועת  8.3.2020החל ביום  .1"הומניטאריים וחריגים בלבד

 כזה אשר אסר כמעט לחלוטין יציאה וכניסה לרצועת עזה.

שחלפה מני , במהלך השנה הנוגעים ליציאה וכניסה לרצועת עזהבהליכים משפטים אשר 

 עלו מספר נקודות: ,אז

החלטת הדרג המדיני עליה מושתתת מדניות הסגר בקורונה, הינה כי התנועה אל  .א

. את רשימת המקרים קובע הומניטאריים בלבדמקרים ומרצועת עזה, תהיה על סמך 

 .המתפ"ש

ז'נקו הצהירה לא אחת בדיונים רהיועצת המשפטית של רצועת עזה, אנסטסיה ס .ב

בהשתתפות עתית של מדיניות הסגר בקורונה  חינהמתפ"ש מקיים ב בבית המשפטי

 הגורמים הרלוונטיים להחלטה זו.

 על פי הצהרותיכם, מטרת הסגר הינה להתמודד עם התפשטות מגפת הקורונה.  .ג

צמצום ": כל אחד מהשינויים המינוריים אשר נעשו במסמך המדיניות לחרף האמור לעיל  .3

   .הליכים משפטיים קדמו, "התנועות במעבר "ארז" במסגרת התמודדות עם נגיף הקורונה

 להלן נפרט: 

  לגדה המערביתחזרה  – iiבס' א. יםהקבועהקריטריונים 

  ח'אטר נ' מתפ"ש ואח' 57422-06-20עת"מ בעקבות 

 הקריטריון חזרה לחו"ל 

 .ודיה נ' מתפ"ש ואח' 23943-08-20עת"מ בעקבות 

 

  חזרה לרצועת עזה – iiiהקריטריון הקבוע בס' א.

  ואחרות, עד שעודכן. כרנז ואח' נ' מתפ"ש ואח' 54435-07-20עת"מ בעקבות 

                                                 
 28שאדי רמדאן ואח' נ' מתפ"ש ואח'. ס'  8012/18בכתבי בית דין מאת המדינה, ר' לצורך הדוגמא בלבד בג"ץ  תדיר זהו הנוסח המופיע 1

 2.12.2018לתגובת המדינה מיום 
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  (ֵאֶבללוויה ) - ivהקריטריון הקבוע בס' א.

שוא  43976-08-20וכן עת"מ שוא ואח' נ' מתפ"ש ואח'  26857-08-20עת"מ בעקבות 

שוא ואח' נ' מתפ"ש  13361-09-20ר' פרוטוקול הדיון בעת"מ  ואח' נ' מתפ"ש ואח'.

 .13-21שורות  ,9.9.2020מיום  ואח'

 

  ראיון בשגרירות – vהקריטריון הקבוע בס' א. 

 שוא ואח' נ' מתפ"ש ואח' 20922-03-21פורסם למחרת הגשת עת"מ 

 

   משפחות חצויות – iהקריטריון הקבוע בס' ב.

 אלטייף ואח' נ' אלוף פיקוד דרום ואח' 2442/20בג"ץ בעקבות 

 

  (ֵאֶבל) כניסת ישראלים ללוויה – iiהקריטריון הקבוע בס' ב.

 נ' שר הביטחון ואח'ברכה  8510/20בג"ץ בעקבות 

 

 :המבוקש הבא לאור האמור לעיל, נבקשך להעביר לידנו את המידע .4

 בחינות עתיות

)להלן, "סגר קורונה"(,  8.3.2020מאז קבלת ההחלטה להטיל סגר נוסף על רצועת עזה ביום  .5

 כמה פעמים נבחנה ההחלטה מחדש? נבקש לקבל את כל התאריכים בהם נבחנה ההחלטה.

על ידי מי נבחנה ההחלטה? ככל שההחלטה נבחנה על ידי גורמים שונים במועדים שונים  .6

 נא לפרט. 

עם גורמים נוספים, פרט  בשיתוףנעשתה  בחינת ההחלטה על "סגר הקורונה"האם  .7

למתאם פעולות הממשלה בשטחים? נבקש לקבל פירוט של הגורמים שהיו מעורבים 

בתוך המתפ"ש, משרד הביטחון, המל"ל  בבחינת ההחלטה, לרבות בעלי תפקידים

 .  הובמיוחד גורמי רפואה ואפידמיולוגי

ככל שבחינת סגר הקורונה נערכה שלא על ידי המתפ"ש לבדו ובעצמו, נבקש לקבל את  .8

   של הדיון בבחינת סגר הקורונה.  פרוטוקוליםההעתק 

עליה  אפידמיולוגיים-בריאותיים, לרבות זו הנוגעת לשיקולים מהי התשתית העובדתית .9

מכלל המידע שעמד בפני בוחני ההחלטה, לרבות, התבססו ההחלטות? נבקש  לקבל העתק 

    .המלצות אפדימיולוגיותהערכות ו, חוות דעת, ממצאים אפדימיולוגיים וותדו"חנתונים, 

 הקורונה והתקבלו בתום סגרלנוסח כל אחת מההחלטות אשר נוגעות נבקש לקבל העתק 

 "בחינה עיתית" כמפורט לעיל. נבקש לדעת מתי וכיצד פורסמו החלטות אלו.כל 

 

, עמותה רשומה 1999-תקנות חופש המידע )אגרות(, תשנ"ט)ב( ל6יוזכר כי בהתאם לסעיף  .10

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

 .2021אישור ניהול תקין של עמותת "גישה" לשנת 
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אבקשך בזאת להעביר לידינו בהקדם האפשרי, ולא יאוחר מן התקופה הקבועה בחוק, את  .11

ככל שהמידע המבוקש מצוי בידיכם בפורמט הפתוח לעיבוד  המידע הנדרש במכתב זה.

מיום  7, אודה לקבלתו בפורמט שכזה )ר' נוהל מס' Excelממוחשב, כדוגמת קובץ 

 של היחידה הממשלתית לחופש מידע(. 28.5.2013

 

 בברכה,

 , עו"דמוריה פרידמן שריר


