בבית-המשפט לעניינים מנהליים
בתל אביב
בעניין:

עת"מ /15

עתירה עפ"י חוק חופש המידע ,התשנ"ח – 1998

העותרת/מבקשת :גישה – מרכז לשמירה על הזכות לנוע (ע"ר)
ע"י ב"כ עוה"ד מיכל לופט ו/או מעין נייזנה ו/או טליה רמתי ו/או נעמי הגר
ו/או איתן דיאמונד מ"גישה  -מרכז לשמירה על הזכות לנוע"
רחוב הרכבת 42
תל אביב6777008 ,
טלפון ;03-6244120 :פקס03-6244130 :
 -נגד –

המשיבים:

 .1מתאם פעולות הממשלה בשטחים (מתפ"ש)
 .2הממונה על יישום חוק חופש המידע במתפ"ש
כולם ע"י פרקליטות מחוז תל אביב (אזרחי)
בית קרדן ,דרך מנחם בגין  ,154מיקוד  ,6492107תל אביב

בקשה לקיום דיון מוקדם
בית המשפט הנכבד מתבקש לקבוע את העתירה שבכותרת לדיון מוקדם מן הטעמים הבאים:
 .1העותרת הגישה את בקשתה מכוח חוק חופש המידע תשנ"ח( 1998 -להלן :החוק) נשוא עתירה
זו ביום  120 .9.12.2014הימים המקסימליים שמקציב החוק נסתיימו ביום  .12.4.2015הנה
כי כן ,חלפו למעלה משבעה חודשים מעת הגשת הבקשה וכשלושה חודשים מעת שנסתיימו
הארכות שהמשיבים הקציבו לעצמם ברוחב לב ועדיין המידע שנתבקש אינו מצוי בידי
העותרת.
 .2המידע המבוקש נוגע לנהלים ולמנגנון המסדירים את עבודת מפקדת תיאום וקישור מת"ק
עזה בטיפול בבקשות כניסה לישראל של פלסטינים המועברות על-ידי הוועדה האזרחית
הפלסטינית ברצועת עזה .מידע זה ,שטרם נמסר ,הכרחי לציבור הפונים אותו מייצגת
העותרת ,פונים אשר בקשותיהם ליציאה מרצועת עזה מועברות ממשרדי הוועדה למשרדי
מת"ק עזה .נהלי ויחסי העבודה בין שני הגופים הללו ,והמגבלות שנקבעו במסגרת מנגנון
הטיפול בבקשות היציאה השונות מהווים מידע קריטי עבור התושבים ,הממתינים למתן
החלטות בעניינם.
 .3התנהלות המשיבים אשר עושים בלוחות הזמנים הקבועים בחוק ככל העולה על רוחם ,ואין זו
הפעם הראשונה ,סותרת את כללי המינהל התקין והיא תורמת ישירות לפגיעה מתמשכת
בזכויות אדם בסיסיות .יצוין כי תלונת העותרת ליחידה הממשלתית לחופש המידע בגין
התעלמות המשיבים מהבקשה נשוא העתירה מזה זמן רב נמצאה כמוצדקת ,כפי שמפורט
בגוף העתירה.

 .4לאור המכשולים הסדרתיים שמערימים המשיבים על קבלת המידע המבוקש ,מתבקש בית
המשפט הנכבד לקבוע את העתירה לדיון מוקדם ,מיד לאחר הפגרה ככל שניתן ,בהתאם
ליומנו של כבוד בית המשפט.

היום ,יום 7.7.2015

___________________
מיכל לופט ,עו"ד
ב"כ המבקשת

