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סגן עמרי דן
הממונה על יישום חוק חופש המידע במתפ"ש

תאריך9.8.2016 :
מספרנו10004 :
באמצעות דוא"ל

שלום רב,

הנדון :בקשה על פי חוק חופש המידע ,תשנ"ח – 1998-נתונים ומידע סטטיסטי על
אודות היתרים לסוחרים ברצועת עזה

 .1הריני פונה אלייך בשם עמותת "גישה" בבקשה על פי חוק חופש המידע ,תשנ"ח"( 1998-להלן:
"החוק") לקבל מידע בדבר הנפקה ,שלילה או אי חידוש של היתרי סוחרים ואנשי עסקים
ברצועת עזה.
 .2להבנתנו ,המתפ"ש מסדיר את יציאתם של סוחרים ,תושבי רצועת עזה במספר נהלים ומכיר
בחשיבות הגדולה של תנועת סוחרים ואנשי עסקים מרצועת עזה לתחומי ישראל והגדה
המערבית .ביטוי לכך ניתן למצוא בפסקאות הפותחות את "נוהל הנפקת תיעוד BMG
( )Business Man Gazaלסוחרים ברצועת עזה" מחודש פברואר  2015לפיו הנפקת תיעוד
ייחודי  BMGמטרתו "מתן הקלות משמעותיות בתנועת הסוחרים ואנשי העסקים (דגש על
הסקטור הפרטי) מעזה לישראל ולאיו"ש" .עוד צוין בנוהל כי ההקלות נעשו "במסגרת
הצעדים לשיפור והנעת הכלכלה הפלסטינית ברצ"ע וכחלק מעיצוב המצב הביטחוני ברצועה
באמצעות ייצוב הכלכלה".
 .3עם זאת ,לפי המידע שמצוי ברשותנו ,בחודשים האחרונים נרשמה ירידה משמעותית
ביציאתם של סוחרים מרצועת עזה (בחודש יולי נרשמה ירידה של  28%במספר יציאות
הסוחרים לעומת הממוצע החודשי במחצית הראשונה של השנה) .כמו כן ,התקבלו דיווחים
בדבר שלילה סיטונאית של היתרי סוחרים או אי חידושם בחודשים האחרונים לרבות שלילת
היתרי .BMG
 .4על אף שלפי חוק חופש המידע (ס' (7א) לחוק) לא חלה עלינו חובה לציין את הטעם לבקשתנו,
למעלה מן הצורך נציין כי עמותת "גישה" מטפלת בענייניהם של תושבים פלסטינים ברצועת
עזה .החמרה ביישום המדיניות ביחס להיתרים שניתנים לסוחרים ברצועת עזה עשויה להיות
בעלת השלכות שליליות משמעותיות על חייהם של תושבי הרצועה .לשם מעקב אחר המגמה
המדאיגה ,נבקש לקבל את הנתונים הבאים:

ביטול או אי חידוש היתרי BMG
 .5במסגרת בקשת חופש המידע שהגשנו בנושא היתרי  BMGוהתכתובת בעקבותיה ,מסרתם לנו
ביום ( 28.1.2016סימוכין שלכם :כללי –  )14161כי נכון לאותו מועד 344 ,היתרי ( BMGמתוך
מכסה של  350היתרים) היו בתוקף ( 4מתוכם הונפקו לנשים) ,ו 6 -בקשות נמצאו עדיין
בתהליך בדיקה .עוד ציינתם כי  271היתרים חודשו לאחר שתוקפם הראשוני פג ,בעוד 4
בקשות סורבו על בסיס ביטחוני ו 4 -היתרי  BMGבוטלו טרם פג תוקפם ,מטעמים
ביטחוניים.
בהמשך לנתונים המתוארים לעיל ,נבקש לקבל את הנתונים המעודכנים בפילוח חודשי ,החל
מיום  28.1.2016ועד יום המענה על הבקשה הנוכחית וכן נבקש שלגבי כל סעיף תציינו את
הנתונים הנוגעים לנשים סוחרות:
א.

כמה היתרי  BMGהינם תקפים/פעילים? (בשים לב לכך שהמכסה כיום גדלה
ועומדת על  500היתרים) וכמה נמצאים בבדיקה?

ב.

כמה בקשות חדשות לקבלת היתרי  BMGהוגשו וכמה מתוכן אושרו?

ג.

כמה בקשות לחידוש היתר  BMGסורבו נכון ליום מענה הבקשה ,ומה הייתה סיבת
הסירוב?

ד.

כמה היתרי  BMGבוטלו בטרם פג תוקפם? מה הייתה סיבת הביטול? כמה זמן היו
בתוקף טרם הביטול?

מספר היתרי סוחרים רגילים שהונפקו ,נשללו או לא חודשו
 .6בהמשך לבקשה הקודמת ,ובשים לב ל"נוהל הנפקת היתרי מסחר ,עסקים ועובדי רש"פ
בתחום הכלכלה" מחודש פברואר  ,2015נבקש לקבל נתונים דומים ביחס ליתר היתרי הסוחר,
מחודש פברואר ( 2015במהלכו גדלה המכסה ל 5,000-היתרים) ועד יום המענה על הבקשה וכן
נבקש התייחסות מיוחדת לעניין נשים סוחרות:
א.

כמה היתרי סוחרים ואנשי עסקים תושבי רצועת עזה הינם תקפים (דהיינו ,האם
המכסה של  5000מוצתה)?

ב.

כמה בקשות לחידוש היתרים לסוחרים הוגשו וכמה מתוכן סורבו? מה הייתה סיבת
הסירוב? כמה זמן החזיקו הסוחרים בהיתרים מתחדשים טרם הסירוב (כלומר ,כמה
"סוחרים ותיקים" איבדו את ההיתר)?

ג.

כמה היתרי סוחר בוטלו בטרם פג תוקפם? מה הייתה סיבת הביטול?
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ד.

ככל שסיבת ביטול היתרי הסוחר הייתה ביטחונית ,האם המניעה הביטחונית קצובה
בזמן? אם כן ,מהי תקופת המניעה הממוצעת? האם המידע על אודות כך נמסר
לפונים? והאם ניתן להגיש בקשה בשנית בתום התקופה הקצובה?

את הנתונים הנוגעים לשנה האחרונה נבקש לקבל בפילוח חודשי.
 .7נבקש להעיר כי בקשת המידע דנן הינה קצרה ,ממוקדת וברורה ואנו מצפים לקבל התייחסות
עניינית ומלאה שמבטאת את מחויבותכם לעקרונות שקיפות ומנהל תקין ,תוך זמן סביר ,ולא
יאוחר מן התקופה הקבועה בחוק (בשים לב לכך שעבור המידע המבוקש ,ספק שיש צורך
בהארכת סד הזמנים ושימוש במלוא  120הימים).
 .8לסיום נזכיר ,כי בהתאם לסעיף (6ב) לתקנות חופש המידע (אגרות) ,תשנ"ט ,1999-עמותה
רשומה פטורה מאגרת בקשה ומ 4-שעות ראשונות של אגרת טיפול.

בברכה,

סשה צ'רניבסקי ,עו"ד
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