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 השתקעות בבקשות טיפול נוהל – המידע חופש חוק לפי בקשה: הנדון
 הגדה המערבית ברצועת עזהתושבי 

 פי על בבקשה ,בשם עמותת "גישה" ועמותת "המוקד להגנת הפרט" ,אליך פונה הריני .1

 מידע לקבלת( החוק או המידע חופש חוק: להלן) 1998-ח"התשנ, המידע חופש חוק

" השתקעות תושבי איו"ש ברצועת עזה נוהל"ל בנוגע סטטיסטיים ונתונים עובדתי

 רשימה לפי, 2010 דצמבר בחודש שפורסם"( הנוהל" או" השתקעות נוהל: "להלן)

 . להלן שתפורט

ועד ליום מתן  2015ינואר  מחודש המפורט להלןנבקש לקבל את הנתונים והמידע  .2

 .מענה לבקשה הנוכחית

 :להלן המידע המבוקש

באיזה תאריכים התקבל כל עדכון?  ?2010 בשנת פרסומו מאז כמה פעמים עודכן הנוהל .3

כל אחד מהעדכונים כלל שינויים מהותיים בהוראותיו של הנוהל? נא לפרט.  האם 

  הנוהל. ביותר של העדכני הנוסח לנו להעביר נבקש

 עזה ברצועת המערבית בגדה הרשום שמענם תושבים השתקעות שעניינן בקשות כמה .4

לקבל את המידע בפילוח על פי שנה וכן ? נבקש 2015-2019התקבלו במת"ק בין השנים 

 על פי קריטריונים של מגדר, גיל, מצב משפחתי.

כמה מאותן בקשות אושרו וכמה מהן סורבו ובכמה העניין עודו בטיפול? עבור  .5

הבקשות אשר סורבו, נא לציין מה הייתה סיבת הסירוב עבור כל בקשה. נבקש לקבל 

יטריונים של מגדר, גיל, מצב משפחתי, את המידע בפילוח על פי שנה וכן על פי קר

הגורם שהחליט בבקשה )רע"ן אג"ם, רמ"א או תפ"ש( והנימוקים בעטיים 

 אושרו/סורבו הבקשות.

 המערבית בגדה הרשום שמענם תושבים השתקעות שעניינן האם הוגשו בקשות .6

 אלו בקשות האם(? 3 בסעיף כאמור) בנוהל המפורט למתווה בהתאם שלא עזה ברצועת

 ? בטיפול עדיין וכמה, סורבו כמה, אושרו כאלו בקשות כמה, נבחנו אם? לגופן נונבח

 האם נקבעה מכסת בקשות מרבית שיטופלו על פי הנוהל? אם כן, מה המכסה שנקבעה? .7
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האם קיימים קריטריונים נוספים לבחינת הבקשות מעבר לחתימה על טופס ההצהרה?  .8

 .אם כן, נא לפרט את כל הקריטריונים הנבחנים

 מהו פרק הזמן הממוצע לטיפול בבקשות לפי הנוהל? .9

 האם ניתן מענה בכתב לבקשות? למי הוא מועבר ובאיזה שפה? .10

מבין התושבים שביקשו להשתקע ברצועת עזה לפי הנוהל, כמה הגישו בקשה לחזרה  .11

ראשונה לגדה המערבית? כמה בקשות כאלה אושרו? כמה בקשות כאלה סורבו? נבקש 

קשות כאמור על פי שנה, על פי סיבת הבקשה, וכן על פי לקבל פילוח של הב

 .קריטריונים של מגדר, גיל ומצב משפחתי

 לחזרה בקשה הגישו כמה, הנוהל לפי עזה ברצועת להשתקע שביקשו התושבים מבין .12

כמה  ?אושרו כאלו בקשות כמה(? ב)4 בסעיף כאמור) המערבית לגדה ראשונה שאינה

 סיבת פי על, שנה פי על כאמור הבקשות של פילוח לקבל נבקש בקשות כאלה סורבו?

 .משפחתי ומצב גיל, מגדר של קריטריונים פי על וכן, הבקשה

, עמותה 1999אגרות, תשנ"ט  -)ב( לתקנות חופש המידע6יוזכר כי בהתאם לסעיף  .13

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

 מצ"ב. 2019רשם העמותות לשנת  העתק אישור ניהול תקין מטעם

 

 אודה.  ,המהירה כםלתשובת

 

 

 

 בברכה,

 מונא חדאד, עו"ד

 
 

 

 


