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 סרן אמיתי כהן

 03-6975177באמצעות פקס:  תפ"שהממונה על יישום חוק חופש המידע במ
 

 שלום רב,

מתן היתרי אישור/סירוב לבקשות  – 1998-פי חוק חופש המידע, תשנ"חבקשה על הנדון: 
  לישראל בנימוק של מניעה ביטחוניתכניסה 

: להלן) 1998-ח"תשנ, המידע חופש חוק פי על בבקשה" גישה" עמותת בשם ,יךיאל פונה הריני .1

אישור או סירוב לבקשות למתן היתרי נתונים על אודות  לקבלת( החוק או המידע חופש חוק

 . כניסה לישראל בנימוק של מניעה ביטחונית

רחי למתן היתרי כניסה לישראל למינהל האזתושבים פלסטינים רבים בבואם להגיש בקשות  .2

בנימוק של מניעה ביטחונית. למיטב הבנתנו, המניעה למת"ק עזה נתקלים בסירוב או 

מקבל המתפ"ש החלטה בסיסו -הביטחונית מהווה סיווג של שירות הביטחון הכללי על

לעניין זה ראו פרוטוקול  האם להתיר או לסרב לבקשה למתן היתר כניסה לישראל. מינהלית

ע"ר נ' מתאם -ד להגנת הפרט מיסודה של ד"ר לוטה זלצברגהמוק 20672-12-12דיון בעת"מ 

 במסגרתו ציינה ב"כ המשיבים כי: 11.3.2013, מיום פעילות הממשלה בשטחים

"מניעה זה אינדיקציה שמי רושם אותה הוא גורם ביטחוני, כגון שב"כ 
כאשר מוגשת בקשה למפקד הוא רואה שיש אינדיקציה או משטרה. 

 הנסיבות." ושוקל משקלה ביחס לכלל

ע"ר נ' -המוקד להגנת הפרט מיסודה של ד"ר לוטה זלצברגהעתק פרוטוקול דיון בעת"מ 
 כנספח א' , מצ"ב ומסומן11.3.2013, מיום מתאם פעילות הממשלה בשטחים

המתקבלות  החלטות המינהליותקבלת מידע על אודות הבבקשת חופש מידע זו עניינה  .3

קיומה של המניעה מנועים ביטחונית ולא על עצם ים כם של תושבים פלסטינסיווגל בהתאם

המידע המבוקש נוגע לגורם המחליט לעניין מתן היתרי כניסה  –הביטחונית. במילים אחרות 

לישראל, קרי המתפ"ש, ולא לגורם המייעץ לעניין הסיווג כמנועים ביטחונית, קרי שירות 

 הביטחון הכללי.

 חובה אין כי קובעים המידע חופש חוק בבסיס העומדים המינהל ותקינות השקיפות עקרונות .4

כי במסגרת עבודתנו  נציין הצורך מן למעלה(. לחוק( א)7 סעיף) למידע הבקשה את לנמק

ם, אשר מוגבל ל חופש התנועה של תושבים פלסטיניבארגון "גישה", אנו פועלים להגנה ע

יחידות הכפופות ידי -, או עלמינהליות המתקבלות במתפ"שידי החלטות -במקרים רבים על

מכאן גם החשיבות המכרעת במידע האמור, אשר ביטחונית";  יםעומנ"גם כוועקב סי לו,

 ובאילו מקרים לאו. לקוחותינו תוגבל תנועתם של באילו מקרים מטרתו להבין 

 :הבא המידע את לקבל נבקשלאור האמור לעיל,  .5

סיווגם  בשל ללהיתר כניסה לישראבקשתם  סורבהמספר התושבים הפלסטינים אשר  .5.1

בחלוקה לתושבים החיים בגדה כ"מנועים ביטחונית" בשבע השנים האחרונות, 
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בקשה לביקור מסחר, תעסוקה, , וכן בפילוח לפי סוג הבקשה )המערבית וברצועת עזה

 .ובחלוקה לשנים משפחה, בקשה לצרכים רפואיים, בקשה ללימודים וכדומה(

על אף סיווגם  להיתר כניסה לישראלבקשתם  אושרהמספר התושבים הפלסטינים אשר  .5.2

כ"מנועים ביטחונית" בשבע השנים האחרונות, בחלוקה לתושבים החיים בגדה 

בקשה לביקור מסחר, תעסוקה, , וכן בפילוח לפי סוג הבקשה )המערבית וברצועת עזה

 .ובחלוקה לשנים משפחה, בקשה לצרכים רפואיים, בקשה ללימודים וכדומה(

להיתר מעבר מהגדה המערבית בקשתם  סורבהלסטינים אשר מספר התושבים הפ .5.3

, וכן בפילוח לפי בשל סיווגם כ"מנועים ביטחונית" בשבע השנים האחרונותלרצועת עזה 

בקשה לביקור משפחה, בקשה לצרכים רפואיים, בקשה מסחר, תעסוקה, סוג הבקשה )

 .ובחלוקה לשנים ללימודים וכדומה(

להיתר מעבר מהגדה המערבית בקשתם  ושרהאמספר התושבים הפלסטינים אשר  .5.4

, וכן בפילוח על אף סיווגם כ"מנועים ביטחונית" בשבע השנים האחרונותלרצועת עזה 

בקשה לביקור משפחה, בקשה לצרכים רפואיים, מסחר, תעסוקה, לפי סוג הבקשה )

 .ובחלוקה לשנים בקשה ללימודים וכדומה(

גדה רצועת עזה ללהיתר מעבר מבקשתם  סורבהמספר התושבים הפלסטינים אשר  .5.5

בשל סיווגם כ"מנועים ביטחונית" בשבע השנים האחרונות, וכן בפילוח לפי המערבית 

בקשה לביקור משפחה, בקשה לצרכים רפואיים, בקשה מסחר, תעסוקה, סוג הבקשה )

 .ובחלוקה לשנים ללימודים וכדומה(

גדה ועת עזה לרצלהיתר מעבר מבקשתם  אושרהמספר התושבים הפלסטינים אשר  .5.6

בשל סיווגם כ"מנועים ביטחונית" בשבע השנים האחרונות, וכן בפילוח לפי המערבית 

בקשה לביקור משפחה, בקשה לצרכים רפואיים, בקשה מסחר, תעסוקה, סוג הבקשה )

 .ובחלוקה לשנים ללימודים וכדומה(

ר להיתבקשתם  סורבהאשר מענם רשום בגדה המערבית ומספר התושבים הפלסטינים  .5.7

בפילוח בשל סיווגם כ"מנועים ביטחונית" בשבע השנים האחרונות,  מעבר בגשר אלנבי

בקשה לביקור משפחה, בקשה לצרכים רפואיים, מסחר, תעסוקה, לפי סוג הבקשה )

 .ובחלוקה לשנים בקשה ללימודים וכדומה(

להיתר בקשתם  סורבהמספר התושבים הפלסטינים אשר מענם רשום ברצועת עזה ו .5.8

על אף  בשל סיווגם כ"מנועים ביטחונית" בשבע השנים האחרונות שר אלנבימעבר בג

, בפילוח לפי סוג הבקשה )תעסוקה, עמידתם בקריטריונים הקבועים בנהלי המתפ"ש

מסחר, בקשה לביקור משפחה, בקשה לצרכים רפואיים, בקשה ללימודים וכדומה( 

 ובחלוקה לשנים.

בשל סיווגם  מעבר בגשר אלנבילהיתר ם בקשת אושרהמספר התושבים הפלסטינים אשר  .5.9

החיים בגדה  םלתושביכ"מנועים ביטחונית" בשבע השנים האחרונות, בחלוקה 
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בקשה לביקור מסחר, תעסוקה, המערבית וברצועת עזה, וכן בפילוח לפי סוג הבקשה )

מתוך כלל  .ובחלוקה לשנים משפחה, בקשה לצרכים רפואיים, בקשה ללימודים וכדומה(

 אושרו, כמה מהן אושרו לאחר שהוגשה בעניינם עתירה פרטנית לבג"ץ?הבקשות ש

, עמותה רשומה 1999-, תשנ"ט(אגרות) )ב( לתקנות חופש המידע6יוזכר כי בהתאם לסעיף  .6

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

 התקופה ןמ יאוחר ולא, האפשרי בהקדם לידינו להעביר בזאת אבקשך, לעיל האמור לאור .7

 . וז בקשהב הנדרש המידע את, בחוק הקבועה

 לתשובתך אודה.  .8

 בברכה,

 

 טליה רמתי, עו"ד


