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 יציאת פלסטינים תושבי רצועת עזה לחו"ל דרך נתב"ג

 
)להלן:  1998-ח"תשנ, המידע חופש חוק פי על בבקשה" שהגי" עמותת בשם אליך פונה הריני .1

תושבי הרצועה מידע לגבי המדיניות הישראלית ויישומה בעניינם של  "החוק"( לקבלת

 מבקשים לצאת לחו"ל דרך נתב"ג. הפלסטינים ה

במספר נהלים מתפ"ש מתיר ומסדיר יציאתם של תושבים פלסטינים מעזה דרך נתב"ג. כך  .2

אות בלתי מסווג לכניסת פלסטינים לישראל ומעברם בין אזור יהודה למשל ב"סטטוס הרש

"הנפקת היתרי יציאה דרך נמלי היציאה בישראל";  ושומרון לעזה, ויציאתם לחו"ל"; נוהל

"הנפקת תיעוד ייחודי לאנשי עסקים "הנפקת היתרי יציאה לנתב"ג לתושבים פלס'"; נוהל 

כל תושב לים מתירכולם  ."(יםלהלן: "הנהל(" )BMG- Business Man Gazaבכירים בעזה )

בהתקיים נסיבות  להגיש בקשה ליציאה דרך נתב"גבעזה, ביניהם חולים ואנשי עסקים, 

מת . מכאן אנו מבקשים מידע ונתונים סטטיסטים על מנת לבדוק כיצד מיושמיוחדות

 הלכה למעשה.  מדיניות זו

 חובה אין כי קובעים המידע ופשח חוק בבסיס העומדים המנהל ותקינות השקיפות עקרון .3

 מטפלת" גישה" עמותת כי נציין הצורך מן למעלה(. לחוק( א)7' ס) הבקשה את לנמק

 יםלה כדי לעקוב אחרי הנהל נחוץ זה ומידע עזה ברצועת פלסטינים תושבים בענייניהם של

 . םויישומ

חידה לחופש מידע של הי "נוהל סיווג בקשות חופש מידע" 1.2תשומת לבך מופנית לנוהל מס'  .4

, לפיו אם הממונה סבור שחלק מן השאלות בבקשת חופש המידע אינן במשרד המשפטים

לנוהל(.  6בגדר "מידע", עליו להפנות שאלות אלו למחלקת פניות הציבור ברשות )סעיף 

קצין פניות הציבור באותו הגוף, ל חוק חופש המידע במתפ"ש הוא גם במקרה דנן, הממונה ע

מגדירה חלק מן הבקשה לא כבקשת  אם עמדתכםגם  מענה מלאנדרש לספק הנך ועל כן 

 לפי הפירוט שלהלן:במלואה לפיכך, אבקש התייחסותך לבקשת המידע "מידע". 

 מספר יציאות מרצועת עזה דרך נתב"ג

מאז  הונפק היתר ובכמה ואושרכמה  ,הוגשוליציאה דרך נתב"ג של תושבי עזה  כמה בקשות .5

, 16)עד  גילשנה, ועד מועד מתן מענה לבקשה זו? נא לפרט לפי פילוח של  2009חודש מאי שנת 



 

 

 

- 2 - 

(, אחר )תושב, ארגון בינלאומי, רשות או הבקשהאת גיש שה הגורם, מין, 1(35, מעל 16-35

 .מטרת היציאה, תקופת ההיתר

 השנים האחרונות, יצאו בפועל דרך נתב"ג? 7כמה מתוך המבקשים שבקשתם אושרה במשך  .6

מאז  הונפק היתר , כמה מתוכן אושרו ובכמההוגשוליציאה דרך נתב"ג  BMGת כמה בקשו .7

ועד מועד מתן מענה לבקשה זו? נא לפרט לפי פילוח של  2015פרסום הנוהל בחודש פברואר 

יבואן, איש עסקים של המבקש )בעל עסק/מפעל,  תחום עסקיו מועד הגשת הבקשה, מין, גיל

 (.ייטק וכו', העובד תאגיד/בנקבענף השירותים, 

הונפק  ובכמה ואושרכמה  ,הוגשוכמה בקשות של מלווים לאיש עסקים שנוסע דרך נתב"ג  .8

סוג הקשר עם איש מאז פרסום הנוהל ועד היום? נא לפרט לפי פילוח של גיל, מין,  היתר

 , עיסוק של המלווה. העסקים

 נהלים ופרוצדורה

דירים את יציאתם של תושבי המסמעבר לאלה שהוזכרו לעיל, נא לפרט את כל הנהלים  .9

אם טרם פורסם נוהל כלשהו, נא לשלוח   הרצועה דרך נתב"ג לרבות נהלים שטרם פורסמו.

 אותו אלינו ולפרסמו בעברית ובערבית. 

הגיש את לצוין כי המבקש יכול  "הנפקת היתרי יציאה דרך נמלי ישראל"לנוהל  3בסעיף  .10

 ארגונים, מושלבעצמו, דרך הוועדה האזרחית, על ידי כל גורם אפשרי, בכלל זה בקשתו 

מי הם 'הגורמים האחרים' דרכם מוגשות הבקשות? נא לפרט נא פרטו . וגורמים אחרים

 . רשימת הארגונים והגופים שהגישו בקשות מסוג זה

לנוהל שהוזכר לעיל, לרבות מידע בדבר  3נא לפרט מיהו "המושל" אליו התייחסתם בסעיף  .11

 תו ותפקידו. זהותו, מענו, כתוב

 החלטה החל מקבלתה ועד להבטיפול בבקש יםמעורבה ם, או הגורמים הישראליםמי הגור .12

 בה? נא לפרט שמות בעלי תפקיד, מחלקה וכתובת ליצירת קשר. 

המוטלות על תושב פלסטיני מרצועת עזה שברצונו לקבל הגבלות תנאים וההנא פרטו מהם  .13

מותנה בהתחייבות שלא לשוב לרצועה תוך שנה היתר נסיעה דרך נתב"ג. האם אישור בקשתו 

 או כל הגבלה אחרת? 

או  נסע דרך נתב"ג וברצונו לחזור דרך מעבר הגבול אלנביש תושב פלסטיני מעזהמה דינו של  .14

 .של שינוי נקודת החזרהמקרה ב? נא לפרט את הפרוצדורה החלה כל מעבר אחר

דרך מעבר אלנבי וברצונו לחזור  ולהיפך, מה הפרוצדורה שעל תושב עזה לעשות ככל שיצא .15

 דרך נתב"ג?
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 לוח זמנים

לסיום הטיפול ועד  ממועד הגשת הבקשה ליציאה דרך נתב"גבר ושע פרק הזמן מהו צייןנא ל .16

 .בה

לוח הזמנים להגשה מבחינת  לנסוע לחו"ל דרך נתב"ג בקשה דחופהנא לפרט כיצד מטופלת  .17

 קריטריונים לטיפול בבקשות דחופותוה תהגורם האחראי על בחינת בקשות דחופו? מי וטיפול

  והיכן פורסם? טיפול מזורז בבקשות דחופותלנוהל מה ה ?שאינן סובלות דיחוי

האם בקשה לנסוע דרך נתב"ג שמוגדרת בסטטוס הרשאות כבקשה חריגה, מקבלת עדיפות  .18

 ברשימת הבקשות שמועברות לטיפולכם? 

BMG  

 BMGהמחזיק בכרטיס  איש עסקים מעזה של הקריטריונים לאישור בקשה נא לפרט מהם .19

 והפניה למקום פרסומו.הרלוונטי אבקש לקבל את הנוהל  .לנסוע דרך נתב"ג

לווים המורשים להצטרף לאיש העסקים בנסיעתו דרך נתב"ג נמה המאפיינים של הנא לפרט  .20

יכולים מעזה לווים נכמה  כמו גיל, מין, קרבה, תפקיד בעסק ועוד. לווים"(נ)להלן: "ה

מה הפרוצדורה להגשת בקשה לנסוע  דרך נתב"ג?בכל נסיעה  BMG הצטרף לאיש עסקיםל

 ?BMGדרך נתב"ג כנלווה 

לרבות הקלות מיוחדות  בנתב"ג? בהיותו BMGאיש עסקים מעזה מה ההטבות המוענקות ל .21

 בכל הקשור בבידוק ביטחוני, זמן המתנה, הגעה מוקדמת לנתב"ג וכיוצ"ב?

חדות המוענקות לתושבי הגדה שמבקשים לנסוע דרך נתב"ג, נא לפרט מהן ההקלות המיו .22

, BMCלעומת מקביליהם תושבי הרצועה. לדוגמה, הובא לידיעתנו כי אנשי עסקים מהגדה 

, מקבלים הקלות נוספות ורבות בנסיעה דרך נתב"ג, לרבות BMGבניגוד למקביליהם מעזה 

ר בטיפול בבקשה ותדיר אישור לליווי בנות זוג ומשפחה, נהנים מפרק זמן קצר יות

 שבקשותיהם מאושרות. 

, עמותה רשומה 1999אגרות, תשנ"ט  -)ב( לתקנות חופש המידע6יוזכר כי בהתאם לסעיף  .23

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

ודוק, נבקש כי המענה יגיע במהרה ובלא חריגה מהמועדים הקבועים בחוק. לצערנו, המתפ"ש  .24

, בהיותו השני ברשימת 2015עה בדו"ח היחידה הממשלתית לחופש מידע לשנת בולט לר

הגופים המובילים בחריגה ממסגרת הזמן למתן מענה לבקשות חופש מידע. אנו בטוחים כי 

תשקיעו מאמצים לפעול לפי סטנדרט גבוה יותר של מענה. וזאת לנוכח  2016במהלך שנת 

 בהקדם. פרסומו לציבור הרלוונטיוחשיבות מידע החשיבות החובה הקבועה בחוק ולאור 

 בברכה,
 

 ד, עו"דמייסא ארשי


