
 

 שמור
 
 

 03-6977674פקס:  ,03-6977611אביב.          טלפון: -מתפ"ש: הקריה, תל דוברלשכת 
Office of the Spokesman, COGAT. Hakirya, Tel-Aviv.          Tel: 972-3-6977611 Fax: 972-3-6977674 

 
 

 

דינת ישראלמ  
 משרד הביטחון

Ministry of Defense 

Coordination of Government Activities in the Territories 

 
 ' באלול התשע"דכ 

 2014בספטמבר  15
 113599 -: כל סימוכין

 
 

 
 לכבוד:

 עו"ד מעין נייזנה
 / "המוקד להגנת הפרט" ארגון "גישה"

 
חוק חופש המידע בנושא "טיפול בבקשות  לבקשתכם לפימענה  הנדון :

 השתקעות של תושבי רצועת עזה בגדה המערבית"

 , להלן המענה לשאלותיכם:18.08.14בהמשך לפנייתכם מיום  .1

 לא נקבעה מכסת בקשות מירבית. למכתבכם: 6סעיף  .2

המידע המבוקש מצוי בתהליך איסוף. לאור היקף המידע  למכתבכם: 7סעיף  .3
ימים נוספים לשם העברת  30והצורך לבדוק באופן ידני פניות רבות, יידרשו 

 המידע המבוקש על ידכם בסעיף זה.   

 בחינת הבקשה: -למכתבכם  8סעיף  .4

ע"י רמ"ח אג"מ מתפ"ש וזאת  , ככלל,מאושרותבקשות השתקעות  (1
לאחר סבב התייחסויות וחוות דעת של רמ"ד אזרחי ביטחוני, 
ממונה מרשם האוכלוסין באזור, רמת"ק עזה, מתאם בריאות 
במנהא"ז, מתאם בריאות במת"ק ארז ורע"ן ארב"ל במפקדת 

 מתפ"ש.

כל גורם אשר הוסמך לכך, בדרך כלל מדובר באנשי המקצוע  (2
"ד תאום אזרחי וממונה מרשם האוכלוסין רמ -סוגיההעוסקים ב

 ככלל התושב מחויב להתייצב אישית לראיון. באזור.

על רקע מצב רפואי חמור ומתמשך,  באשר לבקשות השתקעות (3
נבחנות לגופן ככל בקשה אחרת, תוך התחשבות בקשות אלה 

ככלל, במקרים אלו מתבצעת  מרבית בנסיבות הרלוונטיות לעניין.
  לשם קבלת חוות דעת רפואית. ,תבריאוהפניה למתאם 

שנבחן כחלק מהבחינה של הבקשה  ,מדובר בנושא שבשיקול דעת (4
כי במסגרת זו ניתן משקל לחוות דעת הגורמים  ,לגופה. יצוין

הרלוונטיים, לתוכן הבקשה ולדברים שעלו בראיון עם המבקש, 
 במידה שנערך.

 :מתן מענה לבקשות –למכתבכם  9סעיף  .5

   לשכת הדובר
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גי המשרד לעניינים אזרחיים ה עם נציבמסגרת פגישת עבוד (1
 מאושרות ההחלטות, קרי בקשותנמסרים לרש"פ ברש"פ, 

ומסורבות. הרשימות בשפה העברית וכוללות מספרי תעודות 
באחריות המשרד לעניינים אזרחיים ברש"פ לעדכן את  זהות. 

 התושב בהחלטתנו לגבי בקשתו.

אזרחיים  נו יתקבלו דרך המשרד לענייניםיתוהשגות על החלט (2
 ברש"פ וייבחנו בהתאם.

 נתונים אודות בקשות –למכתבכם  10סעיף  .6

טופלו שתי בקשות השתקעות, אחת אושרה  ,מאז פורסם הנוהל .א
יה נדחתה. יצוין כי מדובר בבקשות שהוגשו קודם לפרסום הנוהל יוהשנ

עקב  ,והיו תלויות בעניינם עתירות לבג"ץ, אשר בסופו של דבר הוחלט
 לטפל בהן לפי המתווה הקיים בנוהל. ,טעות

 אף לא אחת מן הבקשות שטופלו עסקה במצב רפואי. .ב

אחת מן הבקשות שטופלו, עניינה תושבת עזה שהינה אם לילדים  .ג
והוחלט בעניינה כי הילדים אף הם יכנסו לתהליך מדורג לפי נוהל 

 ויקבלו היתרי שהייה מתחדשים באיו"ש. ,השתקעות

 ופלו עסקה בקשיש.אף לא אחת מהבקשות שט .ד

נוהל. כפי שצוין ל 11חת שאושרה אושרה בהתאם לסעיף הבקשה הא .ה
 בשנות העשרים לחייה, הנשואה לתושב איו"ש,לעיל, האמור באם 

 .הקטיניםובילדיה 

הבקשה אושרה באופן חריג לאור נסיבות המקרה המיוחדות ובכלל זה 
 לעזה וההשתלשלות שלאחריה. בעלה של המבקשתנסיבות הגעת 

 לנוהל. 12לא התקיימו ראיונות על פי סעיף  .ו

 ה' לבקשתם.6בנוגע לבקשה שאושרה, ראו תשובתנו לסעיף  .ז

בשנות השלושים בנוגע לבקשה שלא אושרה, האמור באישה נשואה 
 ללא ילדים. לחייה,

 הבקשה סורבה בשל אי עמידה בקריטריונים הקבועים בנוהל.  .ח

לתושבת לקבל היתר  בקשה, כמפורט לעיל, אושרהבמקרה בו אושרה  .ט
 .שלבי הקבוע בנוהל-, בהתאם להליך הרבשהייה באיו"ש

בדיקה שערכנו כעת העלתה כי הנ"ל לא פנתה בבקשה לקבל את ההיתר 
לאור האמור הוחלט לנפק את ההיתר ולמסור אותו לרשות  שאושר לה.

 הפלסטינית.

 טרם הוגשו בקשות להארכת תוקף ההיתר. .י

איו"ש בשל חזרת המחזיק בהיתר לעזה לא בוטל עד כה היתר שהייה ב .יא
 או יציאה לתקופה ממושכת באיו"ש.

בהתאם יקבע כי משך התקופה שתוגדר כתקופה ממושכת י ,יצוין
 לנסיבות המקרה הפרטניות.

כפי שפורט לעיל, שתי הבקשות שטופלו הוגשו עוד קודם לפרסום הנוהל  .יב
על כך  בגרסתו המתוקנת וטופלו בהתאם לנוהל. לאחר פרסומו הודעה

 נמסרה לבית המשפט.
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 ככל הידוע לנו, שתי הבקשות לא הוגשו דרך גורמי רש"פ.

עד כה לא הוגשו בקשות לקיצור התקופה הקבועה לשם קבלת אישור  .יג
 לנוהל. 15השתקעות קבוע, כאמור בסעיף 

 בברכה, .7

 סרן, אלעד רחמים
מ"מ הממונה על חוק 

 מתפ"ש חופש המידע
 

 
 
 


