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שלום רב,
הנדון :בקשה דחופה על פי חוק חופש המידע ,תשנ"ח– 1998-
"צמצום אספקת החשמל לרצועת עזה"
 .1הריני פונה אלייך ,כממונה על יישום חוק חופש המידע במשרד ראש הממשלה ,בשם עמותת
"גישה" בבקשה דחופה על פי חוק חופש המידע ,תשנ"ח( 1998-להלן :חוק חופש המידע או
החוק) לקבלת נתונים על אודות החלטת ועדת השרים לענייני ביטחון לאומי בעניין צמצום
אספקת החשמל לרצועת עזה.
 .2על פי פרסומים בכלי התקשורת ביום  ,11.6.2017קיבלה ועדת השרים לענייני ביטחון לאומי
החלטה לצמצמם את אספקת החשמל המועבר לרצועת מישראל .ביחס להחלטה זו נבקש
לקבל את המידע הבא:
הדיון בוועדת השרים עובר לקבלת ההחלטה
 .3מהו נוסח ההחלטה שהתקבלה? היכן התפרסמה ההחלטה? אנא העבירו אלינו העתק
ההחלטה.
 .4האם ההחלטה התקבלה פה אחד על ידי כל השרים החברים בוועדה? אנא העבירו אלינו
העתק תיעוד התפלגות השרים בעד ונגד ההחלטה.
 .5כמה דיונים נערכו בסוגיה עובר לקבלת ההחלטה ביום  ?11.6.2017נבקש לקבל העתקי
פרוטוקול הדיון בוועדת השרים מיום  11.6.2017וכן פרוטוקולים של דיונים קודמים אשר
נערכו בנושא.
 .6נא למסור את כל הנתונים הרלבנטיים ,חוות דעת (לרבות חוות דעת משפטיות) והערכות
מקצועיות על אודות ההשלכות הצפויות של ההחלטה והשפעותיה העתידיות על חיי תושבי
עזה ,לרבות ההשפעות על פעילות בתי החולים ,מתקני ביוב ומים ,תעשיה וחקלאות ,אספקת
מזון ושירותים חיוניים אחרים ,כפי שהוצגו בפני שר הביטחון או גורמים רלבנטיים אחרים
במשרד הביטחון?

 .7נבקש לקבל רשימה מסודרת של כל המידע כאמור לעיל שהוצג בפני שר הביטחון ובעלי
תפקידים אחרים במשרד עובר לקבלת ההחלטה וכן העתקים מכל מסמך כתוב ,מוקלט או
מצולם שהונח על שולחן השר.
 .8נא לפרט אילו בעלי תפקידים רלבנטיים ,אנשי מקצוע ומומחים הופיעו בפני הוועדה עובר
לקבלת ההחלטה? נבקש לקבל רשימה מלאה של כל מי שהוזמן לדבר בפני הוועדה עובר
לקבלת ההחלטה וכן תרשומת או פרוטוקול של עיקרי הדברים.
פרטי ההחלטה ואופן יישומה
 .9נבקש לקבל העתק התוכנית המפורטת ליישום ההחלטה ,לרבות התייחסות למידע הבא:
א.

מהו נפח החשמל המדויק שיופחת בחלוקה לקווי החשמל הספציפיים המעבירים
חשמל לרצועה? לאחר ההפחתה ,כמה מגה ואט תעביר ישראל לרצועת עזה בכל
חודש ,בכל אחד מהקווים? נבקש לקבל את התשובה במספרים מוחלטים ובאחוזים.

ב.

האם ההפחתה תתבצע באופן חד פעמי או הדרגתי? האם מדובר בצמצום קבוע או
משתנה .האם ההפחתה תהיה קבועה ואחידה לאורך כל שעות היממה? נבקש לקבל
תוכנית זמנים מפורטת ומדויקת לביצוע ההחלטה (לדוגמא בקו חשמל  Xתחל
הפחתת חשמל בתאריך  Yככה שנפח החשמל שיועבר בו יעמוד על  Zמגה ואט.
הפחתה זו תהיה תקפה לתקופה ( Tבין התאריכים)).

תיאום יישום ההחלטה מול גורמים בעזה
 .10נא למסור עותק מההודעה שנמסרה ,אם נמסרה לרשויות האזרחיות בעזה על קבלת
ההחלטה ,כניסתה לתוקף והשלכותיה.
 .11נא למסור עותק מההודעה שנמסרה ,אם נמסרה ,לגורמים אחרים בעזה על קבלת ההחלטה
והשלכותיה .נבקש לקבל רשימה של כל הגורמים אליהם הועברה ההודעה לרבות חברת
החשמל בעזה ,מנהלי בתי חולים ,גורמים ברשויות הביוב והמים ,ארגונים בין לאומיים
הפועלים ברצועת עזה ,נציגי מדינות זרות ברצועה וכו' .נבקש לקבל העתק ההודעה שנשלחה
לגורמים אלו.
 .12כמה זמן מראש הועברה לגורמים ברצועה ההודעה על צמצום אספקת החשמל? נבקש לקבל
לוח זמנים מדויק במהלכו עודכנו הגורמים השונים בעזה על אודות ההפחתה המתוכננת.
הסדרים למניעת גרימת נזק הומניטארי לאוכלוסייה האזרחית ברצועת עזה
 .13מהם ההסדרים שנקבעו על מנת להבטיח כי צמצום אספקת החשמל לא יפגע בשירותים
חיוניים ברצועה ,לרבות ,שירותי הבריאות ובתי החולים ,מערכת הביוב והמים ,שירותי
חינוך ,אספקת מזון ,טיפול בשפכים שמוזרמים לים וכן השלכות הצפויות על הסביבה
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והבריאות בישראל .נבקש לקבל את כלל הנתונים שנאספו בעניין זה לרבות ,העתק מכל
הדוחות והמסמכים המקצועיים שהונחו בפני הוועדה ורלבנטיים לסוגיה זו.
 .14מהם צעדי המעקב ,הבקרה והפיקוח שנקבעו במטרה להבטיח כי המצב ברצועת עזה לא
יתדרדר כדי אסון הומניטארי וכי הצרכים ההומניטאריים של האוכלוסייה האזרחית
יסופקו? נבקש לקבל העתק מתכונית המעקב המפורטת .נבקש לקבל תיעוד של הפעולות
שננקטו עד עתה וכן של הפעולות המתכוננות בהמשך.
אמצעים חלופיים לאספקת חשמל
 .15האם התקבלה החלטה להתיר הכנסת גנרטורים לרצועה בשל מצוקת החשמל שתגרם ברצועה
בשל יישום ההחלטה? האם הוחלט על הקלות בהכנסות חלקי חילוף לגנרטורים ,אמצעי
תחזוקה לגנרטורים ולרשת החשמל וכן כמויות גדולות יותר של דלק על מנת לפצות על
הקיצוץ באספקה? נבקש לקבל העתק מכל ההחלטות שהתקבלו על אודות הכנסת ציוד
במטרה להקל על מצוקת החשמל של האוכלוסייה האזרחית ברצועה .וכן לקבל מידע על מועד
מימושן.
סיכום
 .16לאור העניין של עמותת "גישה" במידע ולאור העניין הציבורי שבגילוי המידע מטעמים של
שמירה על בריאות הציבור ,בטיחותו ושמירה על איכות הסביבה (סעיף  10לחוק) ,הנכם
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
הנמצא בידי הרשות ,אפילו אם מידע זה גובש במסגרת דיונים פנימיים של הרשות (ר' עע"מ
 3300/11מדינת ישראל נ' גישה (פורסם בנבו.)5.9.2012 ,
 .17בהתאם לסעיף (6ב) לתקנות חופש המידע (אגרות) ,תשנ"ט ,1999-עמותה רשומה פטורה
מאגרת בקשה ומ 4-שעות ראשונות של אגרת טיפול.

מצ"ב העתק אישור ניהול תקין מטעם רשם העמותות לשנת 2017
 .18משום שמדובר בהחלטה שהינה בעלת השלכות מרחיקות לכת על החיים ברצועת עזה ,ומשום
שהמידע המבוקש דרוש לקיום דיון ציבורי מושכל ורציני בעניין ,הנכם מתבקשים לטפל
בבקשה במהירות הראויה ,ולהעביר לידינו כמה שיותר מהר וככל הניתן בתוך פחות מ30-
ימים ,את המידע הנדרש בבקשה זו .ככל שבשלב ראשון יש ברשותכם רק חלק מהמידע ,או
מידע שניתן להעביר בתנאים ,נבקש כי תמסרו אותו באופן הזה.

בברכה,
אסנת כהן ליפשיץ ,עו"ד
מנהלת המחלקה המשפטית
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