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שלום רב,
הנדון :בקשה לפי חוק חופש המידע –המרחב הימי ברצועת עזה כולל אזור הדיג
 .1הריני פונה אליך בשם עמותת "גישה" בבקשה על פי חוק חופש המידע ,תשנ"ח( 1998-להלן:
"החוק") לקבלת מידע לגבי המדיניות הישראלית ויישומה במרחב הימי של רצועת עזה.
 .2לפי הסכם אוסלו המרחב הימי בעזה הוא  20מייל ימי (בערך  32ק"מ) מחוף הרצועה .למרות
זאת ,מזה שנים המגמה הישראלית היא להגביל את המרחב הימי המרבי שמותר ליציאת
תושבי הרצועה לפחות מ 20-מייל (להלן" :המרחב הימי המותר") .לדוגמא ,לפני ימים מספר
הורחב המרחב הימי המותר מ 6 -מייל בלבד ל  9 -מייל.
 .3עקרון השקיפות ותקינות המנהל העומדים בבסיס חוק חופש המידע קובעים כי אין חובה
לנמק את הבקשה (ס' (7א) לחוק) .למעלה מן הצורך נציין כי עמותת "גישה" מטפלת
בענייניהם של תושבים פלסטינים ברצועת עזה ומידע זה נחוץ לה ,משום שהדיג מהווה מקור
מזון ופרנסה עיקרי לתושבי הרצועה וכל צמצום במרחב הימי המותר משבש עורק חיים חיוני
לתושבים .לפיכך ,אבקש התייחסותך לבקשת המידע לפי הפירוט שלהלן:
 .4המרחב הימי
א .מהו המרחק הימי המרבי אליו רשאים תושבי הרצועה ,בין דייגים ,ספורטאים ,נופשים
ובעלי סירות לצאת? נא לפרט את השינוי במרחב הימי המותר במשך עשר השנים
האחרונות לפי ציר זמן.
ב .נא פרטו את החלוקה האזורית מצפון הרצועה עד דרומה המותרת ליציאה וצרפו מפה
מדויקת המחלקת את המרחב הימי לאזורים.
ג .כיצד מסומן המרחק המרבי המותר במרחב הימי הלכה למעשה? נא צרפו תמונות .האם
השתנתה שיטת הסימון במשך עשר השנים האחרונות? נא פרטו את מהות השינוי.
ד .בסוף חודש מרץ שנה זו נקבע כי רק באזור הדרומי של הרצועה המרחב הימי המותר
יורחב ל 9-מייל .נבקש לדעת מדוע הוגבלה ההרחבה לאזור הדרומי בלבד.
ה .מהם התנאים ליציאת תושבי הרצועה למרחב הימי המותר? האם התנאים חלים על כל
תושבי הרצועה באופן שווה?

ו .מי מורשה לחרוג מעבר למרחב הימי המותר? כיצד מסדירים את היציאה למרחב שאינו
מותר?
ז .נא מסרו מידע על אודות כניסות של ספינות מחו"ל למרחב הימי של רצועת עזה לרבות
מספר הספינות שנכנסו ,מועדי כניסה ,זהות הבעלים של כל ספינה.
ח .נבקש לקבל את כל הנהלים וכל צו אחר המסדיר את נושא היציאה למרחב הימי
והפעולות המותרות בתוכו .נבקש לדעת היכן מסמכים אלה מפורסמים.
 .5אכיפה וענישה
א .מי הגורם האמון על הסדרה ואכיפה במרחב הימי ,המותר והאחר ,של רצועת עזה? מה
סמכויותיו?
ב .מהם האמצעים שננקטים כנגד מי שחורג מעבר למרחב הימי המותר?
ג .נבקש לקבל מידע על מספר אירועי הירי מהצד הישראלי לכיוון הרצועה שהתרחשו
במרחב הימי מינואר  2009עד היום לפי פילוח של חודש ,שנה ,מטרת הירי ,המרחק בו
בוצע הירי.
ד .נבקש לפרט כמה עצורים היו במרחב הימי של הרצועה החל מינואר  2009ועד היום בכל
קטגוריה נבקש פילוח לפי חודש ,שנה ,מין ,גיל (עד  ,16-35 ,16מעל  ,)35מטרת השימוש
במרחב הימי ( דיג ,פנאי ,מסחר ,תחבורה וכו').
ה .נבקש לדעת מהו נוהל המעצר במרחב הימי של רצועת עזה? נבקש לצרפו .גם נבקש לפרט
כיצד מבוצע תהליך המעצר בפועל.
ו .נבקש לפרט כמה פצועים היו במרחב הימי של הרצועה החל מינואר  2009ועד היום בכל
קטגוריה נבקש פילוח לפי חודש ,שנה ,מין ,גיל (עד  ,16-35 ,16מעל  ,)35מטרת השימוש
במרחב הימי ( דיג ,פנאי ,מסחר ,תחבורה וכו') ,באיזה מרחק במרחב הימי נפצעו וסיבת
הפציעה.
ז .נבקש לדעת מי הגורם שטיפל בפצועים שנפגעו במרחב הימי ומי הגיש להם עזרה ראשונה.
לאיזה בית חולים הועברו וכיצד?
ח .נבקש לפרט כמה הרוגים היו במרחב הימי של הרצועה החל מינואר  2009ועד היום בכל
קטגוריה נבקש פילוח לפי חודש ,שנה ,מין ,גיל (עד  ,16-35 ,16מעל  ,)35לאום ,מטרת
השימוש במרחב הימי ( דיג ,פנאי ,מסחר ,תחבורה וכו') ,המרחק במרחב הימי בו נהרגו
וסיבת המוות.
ט .נבקש לדעת האם נפתחה חקירה שבדקה את אירועי הירי שהסתיימו בהריגתו של אדם
ומה היו מסקנותיה?
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י .נבקש לפרט אילו אמצעים ננקטים כדי למנוע או לצמצם את הפגיעה בגוף וברכוש של
תושבי הרצועה שיוצאים למרחב הימי.
 .6ציוד וספינות
א .מהם אמצעי האכיפה שננקטים כלפי כלי שיט ,ציוד ,סירות וכל רכוש אחר (להלן:
"ציוד") שנתפס במרחב הימי של הרצועה?
ב .מה הסיבות בגינן מחולט או מושמד ציוד שנתפס במרחב הימי? נא לפרט ובהרחבה את
כל הסיבות.
ג .נבקש לפרט את רשימת הציוד שנתפס במרחב הימי של עזה במהלך  7השנים האחרונות
וזאת לפי פילוח של חודש ,שנה ,סוג הציוד ,סיבת התפיסה .מה מספר הציוד שהוחזר
לבעליו? נבקש לפרט את הפרוצדורה להחזרת ציוד שנתפס.
ד .נבקש לקבל את כל הנהלים שמסדירים תפיסת ציוד ,סירות וכל כלי או רכוש אחר
במרחב הימי של הרצועה ,וכן נוהל החזרתו.
ה .היכן מאוחסן הציוד שנתפס? מה הזמן המרבי לתפיסתו? האם נעשות פעולות שימור
ואחזקה כלשהן במיוחד למנועים שמתקלקלים עקב אחסון ארוך טווח?
ו .מה השווי הכספי של הציוד שנתפס בידי הצבא במרחב הימי של הרצועה במהלך  7השנים
האחרונות ,נא לפרט לפי פילוח של חודש ושנה .בהיעדר נתונים מדויקים נבקש לקבל
הערכה כללית.
ז .נבקש לפרט מה ידוע לכם על נזקים לרכוש של תושבי עזה שנגרמו כתוצאה מאמצעי
האכיפה השונים במרחב הימי.
ח .האם ישנו מנגנון לפיצויי תושבי הרצועה ובמיוחד דייגים שהירי והחילוט פגעה ברכושם
לרבות כלי שיט ,ציוד דייג ,סירות ומנועי ספינות? אם כן נבקשכם למסור לנו מידע על
אודותיו .כיצד מידע זה מופץ בקרב דייגים שעלולים להיפגע מאמצעי האכיפה השונים?
האם הוגשו בקשות לפיצוי? כמה בקשות לפיצוי אושרו?
ט .לבסוף ,תשומת לבך מופנית לנוהל מס' " 1.2נוהל סיווג בקשות חופש מידע" ,לפיו אם
הממונה סבור שחלק מן השאלות בבקשת חופש המידע אינן בגדר "מידע" ,עליו להפנות
שאלות אלו למחלקת פניות הציבור ברשות (סעיף  6לנוהל) .במקרה דנן ,הממונה על חוק
חופש המידע בצבא הוא גם כקצין פניות הציבור באותו הגוף ,ועל כן נדרש לספק תשובות
גם לשאלות שהנכם סבורים שהן מחוץ להגדרת "מידע" בבקשת חופש המידע..
י .יוזכר כי בהתאם לסעיף (6ב) לתקנות חופש המידע -אגרות ,תשנ"ט  ,1999עמותה רשומה
פטורה מאגרת בקשה ומ 4-שעות ראשונות של אגרת טיפול.

מצ"ב העתק אישור ניהול תקין מטעם רשם העמותות לשנת  2016ומסומן א'
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 .7בשל החשיבות הרבה שיש למידע זה ובפרסומו לציבור הרלוונטי ,אבקש לקבל תשובה לבקשת
המידע בהקדם ולא יאוחר מהמועד הקבוע בחוק.

בברכה,
מייסא ארשיד ,עו"ד
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