
 

 

 18.1.2016: תאריך
 10010 מספרנו:

 לכבוד 
 סגן עמרי דן

 דוא"לבאמצעות                       הממונה על יישום חוק חופש המידע במתפ"ש
 

 שלום רב,

נתונים סטטיסטיים על  – 1998-הנדון: בקשה על פי חוק חופש המידע, תשנ"ח
עזה אלא בהיתר פרטני רצועת שימושי ל-דואודות יישום האיסור על הכנסת ציוד 

 בשבע השנים האחרונות

 או המידע חופש חוק: להלן) 1998-ח"תשנ, המידע חופש חוק פי על אלייך בבקשה פונה הריני .1

שימושי -דויישום האיסור על הכנסת ציוד בנוגע ל ונתונים סטטיסטיים מידע לקבלת( החוק

הפיקוח על יצוא ביטחוני, בחוק , בהתאם להוראות המצויות עזה אלא בהיתר פרטנילרצועת 

הכנסת טובין מפוקחים ובנוהל מתפ"ש "ובתקנות ובצווים שהותקנו מכוחו  2007-תשס"ז

ככל הידוע לנו הנוהל לא עודכן או תוקן מאז שנת . (הנוהל)להלן:  2010משנת לרצועת עזה" 

 .והוא עודנו רלוונטי ותקף 2010

 סעיף) אין המבקש מחויב לציין את הטעם שבפנייתו פי החוק-למעלה מן הצורך ולמרות שעל .2

פועלת לקידום ופיתוח החיים האזרחיים והכלכליים של  ציין כי עמותת "גישה"א ,(לחוק( א)7

הסחורות מרצועת עזה ואליה. במסגרת תנועת תושבי רצועת עזה, בין היתר באמצעות הגברת 

להכניס לרצועת נים ינמצאת בקשרים ומייצגת תושבים ברצועת עזה המעוניגם  זו "גישה"

בנוגע לרשימת . לפיכך, מידע י"שימוש-"ציוד דוכ שעשויה להיות מוגדרתעזה סחורה אזרחית 

 לנו. וץנח שימושי האסור לכניסה לעזה והנהלים הנוגעים לעניין -הציוד הדו

 להלן המידע המבוקש:  .3

שימושי"( לרצועת עזה -כמה בקשות להכנסת טובין מפוקחים )או "ציוד דוהגשת בקשות:  .4

למתפ"ש ולקציני המטה השונים? נא לספק מספר  2015 -2009בין השנים  בסך הכלהוגשו 

כולל וכן לפלח את הנתון בחלוקה לקריטריונים הבאים: שנת הגשת הבקשה, סוג הפריט 

תושב  פלסטיני/מיהות הפונה )ספק פרטי, וכמות שהכנסתו התבקשה )בהתאם לרשימה(

 ישראלי, ספק זר, ארגון בינלאומי(.  פלסטיני תושב הגדה//עזה

שימושי"( לרצועת עזה -כמה בקשות להכנסת טובין מפוקחים )או "ציוד דו אישור בקשות: .5

)כולל( למתפ"ש ולקציני המטה השונים? נא לספק  2015 -2009בין השנים בסך הכל  אושרו

תאריך הגשת הבקשה ותאריך ל וכן לפלח את הנתון בחלוקה לקריטריונים הבאים: מספר כול

 .  , מיהות הפונהוכמות )בהתאם לרשימה( , סוג הפריט שהכנסתו התבקשהאישורה

שימושי"( לרצועת עזה -כמה בקשות להכנסת טובין מפוקחים )או "ציוד דו סירוב בקשות: .6

)כולל( למתפ"ש ולקציני המטה השונים? נא לספק  2015 -2009בין השנים בסך הכל  סורבו

מספר כולל וכן לפלח את הנתון בחלוקה לקריטריונים הבאים: תאריך הגשת הבקשה ותאריך 
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, מיהות וכמות מה(סוג הפריט שהכנסתו התבקשה )בהתאם לרשיסיבת הסירוב,  סירובה,

 .  הפונה

סת טובין מפוקחים )או "ציוד כמה השגות על סירוב בקשות להכנ השגות על סירוב בקשות: .7

)כולל( למתפ"ש ולקציני  2015 -2009בין השנים בסך הכל הוגשו שימושי"( לרצועת עזה -דו

המטה השונים? נא לספק מספר כולל וכן לפלח את הנתון בחלוקה לקריטריונים הבאים: 

סוג הפריט , והנימוק שניתן תוצאת ההשגה תאריך הגשת ההשגה ותאריך ההחלטה בה,

 .  שה )בהתאם לרשימה(, מיהות הפונהכנסתו התבקשה

 )כולל(, כמה מקרים 2015 -2009בין השנים  1:שימושי למעבר ללא היתר פרטני-הגעת ציוד דו .8

במעברי הסחורות  רעוישימושי לרצועת עזה ללא היתר פרטני א-של ניסיון העברת ציוד דו

נא לספק מספר כולל וכן לפלח את  ?השונות )לרבות המעברים בגדה המערבית ובמעבר ניצנה(

)בהתאם  נמנעהסוג הפריט שהכנסתו  תאריך המקרה,הנתון בחלוקה לקריטריונים הבאים: 

 /ישראלי /לסטיני תושב גדה)פהמזמין והספק , מיהות וכמות (שימושי-ת הציוד הדולרשימ

 ומקרה. בכל מקרה( ארגון בינלאומי /פרטי זרגורם 

ללא היתר או בחריגה מתנאי  לעזהשימושי -ציוד דומי שניסו להעביר צעדים נגד נקיטת  .9

  לנוהל(: 7)סעיף  ההיתר

שימושי לעזה ללא היתר פרטני, בין -נערכו למי שניסו להעביר ציוד דו שימועיםכמה  .א

נא לספק מספר כולל וכן לפלח את הנתון בחלוקה  )כולל(? 2015 -2009השנים 

השימוע, תאריך השימוע, סוג הפריט שהכנסתו נמנעה לקריטריונים הבאים: עורך 

 /המזמין הפלסטיני תושב עזה) זהות האדם שנערך לו שימוע, וכמות )בהתאם לרשימה(

ארגון בינלאומי(, תוצאת השימוע נציג /ספק זר/ספק ישראלי  /ספק פלסטיני תושב גדה

 יטת סנקציות(.)נקיטת סנקציות; אי נק

בין השנים  שימושי לעזה ללא היתר פרטני-למי שניסו להעביר ציוד דו ניתנוהתראות כמה  .ב

נא לספק מספר כולל וכן לפלח את הנתון בחלוקה לקריטריונים  )כולל(? 2015 -2009

, וכמות בהתאם לרשימה(הבאים: תאריך מתן ההתראה, סוג הפריט שהכנסתו נמנעה )

 שכנגדו הוטלה ההתראה.האדם מיהות 

שאינם  ם הכנסת טובין מכל סוג שהוא )לרבותכמה פעמים הוטלה הסנקציה של אי תיאו .ג

נא לספק מספר  )כולל(? 2015 -2009בין השנים  ,למשך שבועייםמפוקחים( לרצועת עזה 

כולל וכן לפלח את הנתון בחלוקה לקריטריונים הבאים: תאריך הטלת הסנקציה, סוג 

האדם שכנגדו הוטלה , מיהות וכמות עה )בהתאם לרשימה(ו נמנהפריט שהכנסת

 הסנקציה.

שאינם  ותכמה פעמים הוטלה הסנקציה של אי תיאום הכנסת טובין מכל סוג שהוא )לרב .ד

נא לספק מספר  )כולל(? 2015 -2009בין השנים  חודשייםלמשך מפוקחים( לרצועת עזה 

                                                 
, מעקב אחר ההפרות של רשימת הטובין 2010)ז( לנוהל הכנסת טובין מפוקחים לרצועת עזה משנת 7על פי סעיף  1

 המפוקחים יבוצע על ידי המת"ק.
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לקריטריונים הבאים: תאריך הטלת הסנקציה, סוג כולל וכן לפלח את הנתון בחלוקה 

האדם שכנגדו הוטלה , מיהות וכמות ה )בהתאם לרשימה(הפריט שהכנסתו נמנע

 הסנקציה.

שאינם  ותכמה פעמים הוטלה הסנקציה של אי תיאום הכנסת טובין מכל סוג שהוא )לרב .ה

נא לספק מספר כולל  ?)כולל( 2015 -2009בין השנים  ,שנהלמשך מפוקחים( לרצועת עזה 

וכן לפלח את הנתון בחלוקה לקריטריונים הבאים: תאריך הטלת הסנקציה, סוג הפריט 

 האדם שכנגדו הוטלה הסנקציה., מיהות וכמות ה )בהתאם לרשימה(שהכנסתו נמנע

או גורמים אחרים  שימושי בוצעו על ידי גורמי המתפ"ש-של ציוד דוהחרמות כמה  .ו

נא לספק מספר כולל וכן  )כולל(? 2015 -2009בין השנים  הפועלים במעברי הסחורות,

לפלח את הנתון בחלוקה לקריטריונים הבאים: תאריך ההחרמה, סוג הפריט שהוחרם 

/ זר /ישראלי /זהות בעל הציוד המוחרם )פלסטיני תושב גדה, וכמות )בהתאם לרשימה(

 לאן הועבר הציוד המוחרם ומה עלה בגורלו., בינלאומי(

הוגשו במשטרה בגין עבירות הקשורות לנסיון העברת טובין מפוקחים לעזה  תלונות כמה .ז

נא לספק מספר כולל וכן לפלח את הנתון  )כולל(? 2015 -2009בין השנים  ללא היתר,

נמנעה )בהתאם בחלוקה לקריטריונים הבאים: שנת הגשת התלונה, סוג הפריט שהכנסתו 

(, סנקציות פלסטיני תושב הגדה/פלסטיני תושב עזה/ישראליהנילון )לרשימה(, מיהות 

 קודמות שהוטלו לפני הגשת התלונה או במקביל?

 העברת טובין מפוקחים לעזה ללא היתר, הוגשו כנגד חשודים בנסיון כתבי אישום כמה .ח

נא לספק מספר כולל וכן לפלח את הנתון בחלוקה  )כולל(? 2015 -2009בין השנים 

לקריטריונים הבאים: שנת הגשת כתב האישום, סוג הפריט שהכנסתו נמנעה )בהתאם 

(, סנקציות ישראליפלסטיני תושב עזה//תושב הגדה פלסטיניהנאשם ) לרשימה(, מיהות

עה ב האישום )הרשקודמות שהוטלו לפני הגשת כתב האישום או במקביל, תוצאת כת

 , סוג העונש שהוטל. זיכוי(/

, עמותה רשומה 1999-)ב( לתקנות חופש המידע )אגרות(, תשנ"ט6יוזכר כי בהתאם לסעיף  .10

 שעות ראשונות של אגרת טיפול.  4-פטורה מאגרת בקשה ומ

 התקופה מן יאוחר ולא, האפשרי בהקדם לידינו להעביר בזאת אבקשך ,לעיל האמור לאור .11

 . וז בקשהב הנדרש המידע את ,בחוק הקבועה

 

 בברכה,

 מיכל לופט, עו"ד


