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 : פנייה לפי חוק חופש המידע  :הנדון

ל של תושבי הגדה המערבית "על יציאתם לחו גורפתמניעה 
 השנה אוגוסט-בחודשים יוניועל תושבי חברון בפרט  בכלל

 

 המניעבנוגע ל, 2991-ח"התשנ, חופש המידעאבקש לפנות אליך בהתאם לחוק  24

במהלך ל "לחו של רבים מתושבי הגדה המערביתעל יציאתם  ההגורפת שהוטל

 4"שובו אחים"מבצע ולאחר אירוע חטיפת הנערים בגדה ו

 ל"לחו 10-10חברון בגילאים ההגבלה הכללית על יציאת תושבי 

הוטלו הגבלות  ,שלושת תלמידי הישיבה בגוש עציון להחטיפה שבעקבות אירוע  14

של כלל תושבי ל "תנועה קשות על תושבי נפת חברון ובכלל זה מניעת יציאה לחו

המוצא היחידי של אנשי הגדה , דרך גשר אלנבי, 10-10נפת חברון בגילאים 

 4ל"המערבית לחו

הודיעה , המפקד הצבאי' אלעוואוודה נ .11..42ץ "במסגרת בג 02.194.41ביום  04

 כי  נציגת פרקליטות המדינה

אתמול , לפי הנמסר מנציג היועץ המשפטי לאיזור יהודה והשומרון

הוחלט על ידי יחידת , (.194.42-ל .114.42בלילה שבין )בחצות 

תיאום פעולות הממשלה בשטחים על הסרת ההגבלה הכללית 

 4 ל"לחו 10-10תושבי חברון בגילאים יציאת  שמנעה את

 4א כנספחהעתק הודעת הפרקליטות מצורף  

 : על כן נבקש לדעת 4.

 ? ל"הוטלה מניעת היציאה הנחברון נפת תושבי על כמה אנשים  4א

 ?ל"לחו מה מקור הסמכות להטלת מניעה גורפת על יציאה 4ב

האם או  ,צו כלליב ל עוגנה"תושבי חברון לחושל ההגבלה על יציאתם האם  4ג

 ?מדובר בהוראה שניתנה בעל פה

 :מ"נבקש לקבל העתק ממנו וכן את המידע הר ,צו אם הוצא 4ד

 ?הצו חתום עלמי  24
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 ?הצוהוצא מתי  14

 ?היכן, אם כן? האם הצו פורסם 04

 ?האם הצו הוגבל בזמן 4.

  :לדעת נבקשההוראה ניתנה בעל פה אם  4ה

 ?מי נתן את ההוראה 24

 ?מתי ניתנה ההוראה 14

 ?זמןהאם ההוראה הוגבלה ב 04

 הומניטאריים מקריםטיפול במנגנון ל נקבע הוצאואו בצו ש4הוראה ובהאם  4ו

 ?דחופים

 ל"פלסטינים מהגדה לחו 00,000-כתם של גורפת על יציאהמניעה ה

על יציאתם של רבים שהוטלה גורפת מניעה בנוגע לנבקש לפנות אליך , כמו כן 14

דה י של תושבי הגהמוצא היחיד –ל דרך גשר אלנבי "גדה המערבית לחומתושבי ה

הגיעו לגדה  אשר, ל"רבים מהם פלסטינים המתגוררים בחו –ל "המערבית לחו

 4 וחופשת הקיץ עיד אל פיטר המערבית לביקור לרגל

ישראל מונעת "שכותרתה  ,.29414102ביום " הארץ"בכתבה שפורסמה בעיתון  4.

מפי מקור , בין היתר, נמסר, "מאלפים מתושבי הגדה המערבית לצאת לירדן

 4מנועי יציאה 17,000לפחות כי מדובר ברשימה חדשה של , ישראלי

 4בהעתק הכתבה מצורף כנספח 

דליה ' הגב, לית המוקד להגנת הפרט"מנכבין ערכה נבשיחה טלפונית ש ,כמו כן 74

מסר , מדאל ויסאם ח"סא, ז"מ מנהא"ן אג"רע לבין .1.414102ביום  ,קרשטיין

 4אך הן הוסרו, ל"אלף מניעות יציאה לחו 00,000כי אכן היו  דל חאמ"סא

 :לאור האמור לעיל נבקש לדעת 14

-ל בחודשים יוני"מנועי יציאה לחו (או הפכו להיות) אנשים הוכרזוכמה  4א

 ?.102אוגוסט 

נכנסו לגדה בחצי השנה , שישראל מנעה את יציאתם, כמה מבין תושבי הגדה 4ב

 ?.102לפני תחילת יוני , האחרונה

מה הקריטריונים למניעת היציאה ועל בסיס מה גובשה רשימת המנועים  4ג

 ?(00,000אותם )

 ?מה מקור הסמכות להטלת המניעה הגורפת 4ד

מדובר בהוראה האם או , צו כלליבל עוגנה "גבלת היציאה לחוההאם  4ה

 ?שניתנה בעל פה

 :מ"נבקש לקבל העתק ממנו וכן את המידע הר ,צואם הוצא  4ו

 ?את הצוהוציא מי  24
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 ?בוטל הוצא הצו ומתיתי מ 14

 ?היכן, אם כן? האם הצו פורסם 04

 ?האם הצו הוגבל בזמן 4.

 : ההוראה ניתנה בעל פה נבקש לדעתאם  4ז

 ?מי נתן את ההוראה 24

 ?בוטלה מתי? מתי ניתנה ההוראה 14

 ?האם ההוראה הוגבלה בזמן 04

 של כל ל"על יציאתם לחו הוסרה המניעה ,צו4ול ההוראהביט בעקבותהאם  4ח

 ?המנועים ברשימה

 הומניטאריים מקריםטיפול במנגנון לו נקבע הוצאאו בצו ש4בהוראה והאם  4ט

 ?דחופים

הציבור התקבלה תשובתו התמוהה של קצין פניות  .24204102יש לציין כי ביום  94

ובה , ל"מניעות הגורפות הנהסוגים של של הי של המינהל האזרחי ביחס לשנ

 4פרטניות כי מדובר במניעות, בניגוד למידע שצויין לעיל, נמסר

ניתן , .102-ד"התשע ,(תיקון(( אגרות) המידע חופש לתקנות( ב()1).תקנה לאור  204

על ניהול ב אישור "מצ 4פטור מאגרה לעמותה הפועלת לקידום מטרה ציבורית

 10214שנת ל של המוקד להגנת הפרטתקין 

 4אודה לקבלת המידע האמור בהקדם 224
 

 ,בכבוד רב
 

 ד "עו, בילאל סביחאת
 
 

 ב-ים אנספח: לוט
 


