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מדיניות אזור החיץ האסור לתושבים  – המידע חופש חוק לפי בקשה: הנדון
 ברצועת עזה בעקבות מבצע "צוק איתן"

 1998-ח"התשנ, המידע חופש חוק פי על בבקשה" גישה" עמותת בשם, אליך פונה הריני .1

מדיניות אזור החיץ האסור לתושבים ברצועת עזה )להלן: מדיניות החיץ( להנוגע  לקבלת

 בעקבות מבצע "צוק איתן".

ה נשלחה כבר לקצין הפניות במתפ"ש לראשונה ביום למידע בדבר המדיניות בסוגי הבקש .2

 ומענה, אנ-חלוף יותר משלושה חודשים של אי . למרות כמה תזכורות ולאחר30.9.2014

 רשמית לפי חוק חופש המידע בידיעה הברורה שכך נקבל מענה.  הפונים אליך בבקש

קודם למבצע "צוק איתן", ישראל קבעה אזור חיץ, אשר לאוכלוסיות מסוימות הייתה  .3

 עדכניתהנבקש לקבל את המדיניות אפשרות להיכנס אליו. עם סיומו של מבצע "צוק איתן" 

 :לפי הפירוט שלהלן בקשת המידעללפיכך, אבקש התייחסותך לעת זו. 

מה המרחק אליו מורשים תושבים פלסטינים להתקרב  החיץ הנהוגה כיום?מדיניות מהי  .א

 לגדר המפרידה בין ישראל לבין רצועת עזה? 

 מי מורשה להיכנס מעבר לתחום האסור? .ב

האם קיים נוהל המסדיר את לאזור החיץ? מהו ההליך הנדרש לצורך תיאום כניסת אנשים  .ג

 כניסה לאזור החיץ? אם כן, נבקש לקבלו.הנושא 

 מיהו הגורם האמון על הטיפול וההחלטה בבקשת תיאום כניסה לאזור החיץ? .ד

 מהם האמצעים אותם נוקטים על מנת ליידע את התושבים בדבר מדיניות אזור החיץ? .ה

 ?כניסה היתריש נכנס לאזור החיץ אשר תושב לאם מהם אמצעים בהם מזהים  .ו

תושב ללא היתר לאזור נכנס שההגבלות במקרה  ותנאכפ אמצעותםהאמצעים ב םמה .ז

 ?כאסור בכניסהשמוגדר 

, אבקש התייחסותך גם לשאלות הנוגעות לסוגיה לעיללשאלות הכלליות  ךמלבד התייחסות .4

 הספציפית של תנועת חקלאים באזור החיץ:
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על מנת לאשר בקשות של תיאום כניסה של חקלאים לאזור  מהם הקריטריונים הנדרשים .א

האם קיים נוהל מהו ההליך הנדרש לצורך תיאום כניסת חקלאים לאזור החיץ?  החיץ?

 המסדיר את נושא כניסה לאזור החיץ של חקלאים? אם כן, נבקש לקבלו.

 יץ?מיהו הגורם האמון על הטיפול וההחלטה בבקשת תיאום כניסה של חקלאים לאזור הח .ב

 האם קיימת רשימה/מכסה של חקלאים שכניסתם לאזור מותרת? אם כן, מהו היקפה?  .ג

 ם בכניסה כיום? האם הם קבועים אומהם האזורים החקלאיים המסוימים המותרי .ד

 משתנים? אם משורטטת מפה של אזורים אלו, נבקש לקבלה. 

, עמותה רשומה 1999אגרות, תשנ"ט  -)ב( לתקנות חופש המידע6יוזכר כי בהתאם לסעיף  .5

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

 מצ"ב ומסומן א' 2015העתק אישור ניהול תקין מטעם רשם העמותות לשנת 

בקשת ל יבשל החשיבות הרבה שיש למידע זה בפרסומו לציבור הרלוונטי, אבקש כי תשיב .6

 . בחוק הקבוע המועדמולא יאוחר  בהקדםהמידע 

 

 בברכה,

 רהם מנקסאב
 מתמחה משפטי


