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 :לכבוד
 סגן צחי נוימן

           הממונה על יישום חוק חופש המידע במתפ"ש
 דוא"ל באמצעות        

 

 שלום רב,

 הכנסת גנרטורים לרצועת עזה – 1998-הנדון: בקשה על פי חוק חופש המידע, תשנ"ח

" גישה" עמותת בשם, פ"שבמתכממונה על יישום חוק חופש המידע , יךיאל פונה הריני .1

הכנסת נתונים על אודות  לקבלת( החוק: להלן) 1998-ח"תשנ, המידע חופש חוק פי על בבקשה

 לרצועת עזה. חשמליים וחלקיהם רטורים גנ

הכנסת סחורות מישראל דרך מעבר כרם  הרשות המוסמכת לתיאוםהוא בהינתן כי המתפ"ש  .2

רישיון העברת ציוד דו שימושי מפוקח לתוך  רשות המוסמכת לענייןהשלום לרצועת עזה, וכן 

 בא:מידע ההאבקש לקבל את  רצועת עזה,

כציוד דו שימושי  יםמוגדר, לרבות חלקי חילוף לאותם גנרטורים, םייחשמל יםהאם גנרטור .3

לאיזה פריט בקש כי תציינו אם כן א הטעון בקבלת רישיון לצורך הכנסתו לרצועת עזה?

 ,שימת הציוד הדו שימושיהפריטים המנויים ברתוך מ יווחלקהחשמלי  משתייך הגנרטור

שימושי מפוקח המועבר לשטחי האחריות -הפיקוח על יצוא ביטחוני )ציוד דובצו  קבועהה

 . 2008-האזרחית הפלשתינית(, תשס"ט

לקבל את המידע ציוד דו שימושי אבקש וגדרים כמוחלקיהם  ים חשמלייםככל שגנרטור

 :המפורט

לרצועת  הםוחלקי גנרטוריםעבור הכנסת  שהוגשושימושי -ר ציוד דומספר הבקשות להית .4

את תשובתכם אבקש  עזה, בכל שנה, במהלך שבע השנים האחרונות ועד למתן המענה לבקשה.

 פרויקטים.ו בקשות עבור סוחרים פרטיים או בקשות עבור ארגוניםבפילוח לפי שנים וכן לפי 

י המתפ"ש או מי מקציני המטה שלו, עבור הכנסת על יד שניתנו שימושי-מספר היתרי ציוד דו .5

לרצועת עזה, בכל שנה, במהלך שבע השנים האחרונות ועד למתן המענה  וחלקיהם גנרטורים

אבקש את תשובתכם בפילוח לפי שנים וכן לפי בקשות עבור סוחרים פרטיים או  לבקשה.

 בקשות עבור ארגונים ופרויקטים.

לרצועת עזה וחלקיהם  גנרטוריםשי עבור הכנסת שימו-מספר הבקשות להיתר ציוד דו .6

נא לציין מאלו , בכל שנה, במהלך שבע השנים האחרונות ועד למתן המענה לבקשה שסורבו,

אבקש את תשובתכם בפילוח לפי שנים וכן לפי בקשות עבור סוחרים  .טעמים הן סורבו

 פרטיים או בקשות עבור ארגונים ופרויקטים.

שעודן לרצועת עזה וחלקיהם  גנרטוריםשימושי עבור הכנסת -דו מספר הבקשות להיתר ציוד .7

בקשות עבור סוחרים פרטיים או בקשות עבור אבקש את תשובתכם בפילוח לפי  בטיפול.

 ארגונים ופרויקטים.
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 : לרצועת עזהוחלקיהם  הכנסת גנרטורים חשמלייםתיאום לבנוסף אבקש מידע הנוגע 

לרצועת  וחלקיהםנאי לתיאום הכנסת גנרטורים מציב המתפ"ש כת לו דרישותיאט נא לפר .8

או כל דרישה אחרת שמציב  ,אילו פרטים או אישורים נדרשים להציג המבקשים ,לרבות .העז

 על הגנרטורים(. GPSהמתפ"ש כתנאי לתיאום )למשל דרישה להתקנת מכשירי 

 לרצועת עזה דרך מעבר כרם שלוםוחלקיהם הכנסת גנרטורים הבקשות לתיאום מספר  .9

אבקש את תשובתכם בפילוח לפי  בשבע שנים האחרונות ועד למתן מענה בבקשה. שהוגשו

 שנים וכן לפי בקשות עבור סוחרים פרטיים או בקשות עבור ארגונים ופרויקטים.

לרצועת עזה דרך מעבר כרם שלום וחלקיהם מספר הבקשות לתיאום הכנסת גנרטורים  .10

אבקש את תשובתכם בפילוח לפי בבקשה. בשבע שנים האחרונות ועד למתן מענה  שאושרו

 שנים וכן לפי בקשות עבור סוחרים פרטיים או בקשות עבור ארגונים ופרויקטים.

לרצועת עזה דרך מעבר כרם שלום וחלקיהם הבקשות לתיאום הכנסת גנרטורים מספר  .11

 ., נא לציין מאלו טעמים הן סורבובשבע שנים האחרונות ועד למתן מענה בבקשה סורבוש

ש את תשובתכם בפילוח לפי שנים וכן לפי בקשות עבור סוחרים פרטיים או בקשות עבור אבק

 ארגונים ופרויקטים.

שעודן לרצועת עזה דרך מעבר כרם שלום וחלקיהם מספר הבקשות לתיאום הכנסת גנרטורים  .12

בקשות עבור סוחרים פרטיים או בקשות עבור ש את תשובתכם בפילוח לפי אבק. בטיפול

 ארגונים ופרויקטים.

לרצועת עזה דרך מעבר כרם שלום בשבע שנים  אשר נכנסו בפועל וחלקיהםהגנרטורים מספר  .13

גנרטורים לפי ש את תשובתכם בפילוח לפי שנים וכן אבק האחרונות ועד למתן מענה בבקשה.

 קטים.פרויו עבור ארגוניםאשר נכנסו עבור סוחרים פרטיים או  וחלקיהם שנכנסו

טעמים של מ לאור העניין של עמותת "גישה" במידע ולאור העניין הציבורי שבגילוי המידע .14

לחוק(, הנכם  10)סעיף  שמירה על איכות הסביבהו ושמירה על בריאות הציבור, בטיחות

מתבקשים למסור את כל המידע שהתבקש דלעיל. אזכיר כי בית המשפט העליון קבע בעבר כי 

גם מידע הנוגע לבריאותו של ציבור תושבי עזה, חוסה תחת סעיף זה ומצדיק גילוי מידע 

)ר' עע"מ  פנימיים של הרשותאפילו אם מידע זה גובש במסגרת דיונים הנמצא בידי הרשות, 

 (.5.9.2012)פורסם בנבו,  מדינת ישראל נ' גישה 3300/11

, עמותה רשומה פטורה 1999-, תשנ"ט(אגרות))ב( לתקנות חופש המידע 6בהתאם לסעיף  .15

 שעות ראשונות של אגרת טיפול.  4-מאגרת בקשה ומ

שיותר מהר וככל  כמה לידינו הראויה, ולהעבירשים לטפל בבקשה במהירות הנכם מתבק .16

 בבקשה זו.  הנדרש המידע את, ימים 30-הניתן בתוך פחות מ

 בברכה,

 , עו"דסטפאני בן נון

 


