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 שלום רב,

קבלת מידע ונתונים על הטיפול של מת"ק  -1998 –הנדון: בקשה לפי חוק חופש המידע, תשנ"ח 
 עזה בבקשות היתרים לכניסה ויציאה מרצועת עזה 

 

)להלן:  1998 –חוק חופש המידע, תשנ"ח הריני לפנות אליך בבקשת חופש מידע, על פי  .1

(, על מנת לקבל מידע ונתונים על הטיפול של מת"ק עזה בבקשות היתרים לכניסה החוק

 להלן המידע המבוקש:ויציאה מרצועת עזה. 

בכל למשרדי מת"ק עזה  שהוגשו)מכל הסוגים(  של בקשות להיתרים הכולל המספר .א

 כולל(. 2010-2016, במהלך שבע השנים האחרונות )שנה

 בנוסף, נא לפלח את הנתון הכללי לפי: .ב

 םבקשות להיתרים לא קריטריוני -

 בקשות לכניסה לרצועת עזה -

 בקשות ליציאה מרצועת עזה -

ארגון או עמותה עורך דין//זר, פלסטיני או ישראלי -אדם פרטי -זהות הפונה -

 .ארגון בינלאומי/שגרירות או קונסוליה/פלסטיניתישראלית או  -מקומית

בכל על ידי מת"ק עזה  שאושרו)מכל הסוגים(  של בקשות להיתרים הכוללהמספר  .ג

 כולל(. 2010-2016, במהלך שבע השנים האחרונות )שנה

 בנוסף, נא לפלח את הנתון הכללי לפי: .ד

 םבקשות להיתרים לא קריטריוני -

 בקשות לכניסה לרצועת עזה -

 ליציאה מרצועת עזהבקשות  -

בכל על ידי מת"ק עזה  שסורבו)מכל הסוגים(  של בקשות להיתרים הכוללהמספר  .ה

 כולל(. 2010-2016ע השנים האחרונות ), במהלך שבשנה

 בנוסף, נא לפלח את הנתון הכללי לפי: .ו

 םבקשות להיתרים לא קריטריוני -

 בקשות לכניסה לרצועת עזה -

 בקשות ליציאה מרצועת עזה -

מסמכים חסרים; אי עמידה בקריטריונים; סירוב ביטחוני; אחר  -בסיבת הסירו -

 לפרט(.נא )
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בכל על ידי מת"ק עזה לא נענו ש)מכל הסוגים(  של בקשות להיתרים הכוללהמספר  .ז

 כולל(. 2010-2016ע השנים האחרונות ), במהלך שבשנה

 בנוסף, נא לפלח את הנתון הכללי לפי: .ח

 קבוע בהן. בקשות שלא נענו וחלף המועד הקשיח שהיה -

 שטרם נענו נכון למועד מתן תשובה לבקשה זו.בקשות  -

נא למסור מהו המועד המצוין במשרדי המת"ק לבקשות ללא מועד קשיח, כמו למשל  .ט

 לביקור חולה.

נא למסור כיצד מסומנת בקשה להיתר שלא נענתה עד למועד הקשיח שצוין בה או  .י

 .כ"סירוב" או כ"אי מענה" -שנקבע לה על ידי המת"ק

 לתחקור ביטחונישל בקשות להיתרים )מכל הסוגים( שהועברו  הכוללהמספר  .יא

 במסגרת הטיפול בהם. )"שיחה ביטחונית"(

בכל בקשה להיתר המתקבלת במשרדי מת"ק עזה. ככל שיש  זמן הטיפול הממוצע .יב

הבדל בזמני הטיפול לפי סוג ההיתר המבוקש, נא למסור מהם זמני הטיפול השונים 

 ומהם סוגי ההיתרים השונים.

 לטיפול בבקשות.או שלפיו פועל המת"ק סדר העדיפות שקבע המת"ק  נא למסור את .יג

-29895ובעת"מ  נ' שר הביטחון ואח'גראבלי מחמד  47176-02-17עת"מ יוזכר כי ב

מסרתם באמצעות הפרקליטות  ,ואח' היבה נ' שר הביטחון-אבואלרחמן -עבד 02-17

או קונסוליות זרות, למשל, הינן  תיושגרירובראיונות בקשות יציאה מעזה לכי 

", ולכן הן מטופלות בקצב איטי יותר מאשר ת בעדיפות נמוכהוריאהומניט" בקשות

 בקשות אחרות.

 בהתאם לשאלה דלעיל, נא למסור אם מבוצע תיעדוף לבקשות פר יום או פר שבוע? .יד

נא לפרט מהו המבנה של מת"ק עזה, לפי המדורים והאגפים  -מבנה מת"ק עזה .טו

ספציפית נא לפרט מהו השונים בו, מי הם בעלי התפקידים וכמה עובדים בכל מדור. 

 אה.ציוקצה לטיפול בבקשות להיתרי כניסה ויכוח האדם המ

 רשומה עמותה, 1999-ט"תשנ(, אגרות) המידע חופש תקנותל( ב)6 לסעיף בהתאם כי יוזכר .2

 ככל שיידרש, נשמח להעביר. טיפול אגרת של ראשונות שעות 4-ומ בקשה מאגרת פטורה

 .2017לשנת של עמותת "גישה" אישור ניהול תקין 

, בחוק הקבועה התקופה מן יאוחר ולא, האפשרי בהקדם לידינו להעביר בזאת אבקשך .3

פתוח הבפורמט  כםמצוי בידיככל שהמידע המבוקש  זה. במכתב הנדרש המידע את

מיום  7נוהל מס' אודה לקבלתו בפורמט שכזה )ר'  ,Excelלעיבוד ממוחשב, כדוגמת קובץ 

 של היחידה הממשלתית לחופש מידע(. 28.5.2013

 

 בברכה,

 לופט, עו"דמיכל 


