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הנדון :בקשה על פי חוק חופש המידע ,תשנ"ח– 1998-
מדיניות אזור החיץ האסור לתושבים ברצועת עזה בעקבות מבצע "צוק איתן"
.1

הריני פונה אליך ,בשם עמותת "גישה" בבקשה על פי חוק חופש המידע ,תשנ"ח1998-
(להלן :חוק חופש המידע או החוק) לקבלת מידע הנוגע למדיניות אזור החיץ האסור
לתושבים ברצועת עזה (להלן :מדיניות החיץ) בעקבות מבצע "צוק איתן".
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בפתח הדברים נציין כי בקשה דומה הופנתה לקצין פניות הציבור במתפ"ש וכן לדוברת
המתפ"ש ,אך בתשובה שהתקבלה במשרדנו ביום  26.2.2015נכתב כי קביעת המדיניות
האמורה אינה בסמכות המתפ"ש ולכן אין באפשרותם לענות על פנייתנו.

העתק תשובת קצין פניות הציבור במתפ"ש מיום  26.2.2015מצ"ב ומסומן כנספח א'
.3

קודם למבצע "צוק איתן" ישראל קבעה אזור חיץ ,אשר בתחומו מוגבלת תנועתם של
תושבים פלסטינים המתגוררים ברצועת עזה .כעת ,מספר חודשים לאחר סיום הלחימה
וטרם התפרסם כל מידע הנוגע למדיניות אזור החיץ המשפיעה על חייהם של תושבי רצועת
עזה ,על חופש התנועה וחופש העיסוק של רבים מהם המבקשים להגיע לאזור זה ,אם
לצרכים חקלאיים ואם לצרכים אחרים.

.4

לפיכך ,אבקש התייחסותך לבקשת המידע לפי הפירוט שלהלן:
א .מהי מדיניות החיץ הנהוגה כיום? מה המרחק אליו מורשים תושבים פלסטינים להתקרב
לגדר המפרידה בין ישראל לבין רצועת עזה?
ב .מי האוכלוסייה המורשית להיכנס לאזור החיץ וכיצד מוגשות בקשות לתיאום כניסה
לאזור זה?
ג .האם קיים נוהל המסדיר את נושא תיאום הכניסה לאזור החיץ? אם כן ,נבקש לקבלו.
ד .מיהו הגורם האמון על הטיפול וההחלטה בבקשת תיאום כניסה לאזור החיץ?
ה .האם קיימת רשימה/מכסה של תושבים המורשים להיכנס לאזור זה? אם כן ,מהם
הקריטריונים לגיבושה ומהו היקפה?

ו .האם קיימים אזורים מסוימים המוגדרים כ"חקלאיים" ובמסגרתם ניתנים היתרי מעבר
ייעודים לחקלאים? אם כן ,מהם האזורים החקלאיים המסוימים המותרים בכניסה כיום?
האם הם קבועים או משתנים? אם משורטטת מפה של אזורים אלו ,נבקש לקבלה.
.5

יוזכר כי בהתאם לסעיף (6ב) לתקנות חופש המידע (אגרות) ,תשנ"ט ,1999-עמותה רשומה
פטורה מאגרת בקשה ומ 4-שעות ראשונות של אגרת טיפול.

העתק אישור ניהול תקין מטעם רשם העמותות לשנת  2015מצ"ב ומסומן כנספח ב'
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לאור האמור לעיל ,אבקשך בזאת להעביר לידינו בהקדם האפשרי ,ולא יאוחר מן התקופה
הקבועה בחוק ,את המידע הנדרש בבקשה זו.

.7

לתשובתך אודה.

בברכה,
טליה רמתי ,עו"ד
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