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הפיט ת3להג ד17המו »סמחאת בילאל עו"ד

 למניעה שפותרתה: המידע חופש t71 ח לפי לפגייה תשובה ממן :הנדון
 המערבית הגדה תושבי של לחו"ל 0יציאת על גורפת
יוגי-אוגוסט בחודשים בפרט חברון תושבי ועל בכלל

השגה"
7/10/14 מיום 31250 שלך:

 לפנייתך, התשובה מתך לצורך הארוך חזג<ן משך על להתנצל אבקש ראשית, .1
שונים. מגורמים עמדות לקבלת מההכרח היתר בין נבע אשר

 ״מניעה אודות מידע לקבל ביקשתם ,7/10/14 מיום שבסמך, בפנייתכם .2

 בחודשים חברון נפת תושגי של לחו״ל יצאתם על לטענתכם שהוטלה גורפת״

כדלקמן להשיב אבקש הבקשה, בחינת לאחר יוני-אוגוסט,

 כי יצוין, ראשית - לפכייתכם 4 בסעיף ידכם על המבוקש למידע באשר א,
סגור, שטח הינו והשומרון יהודה אזור הביטחון, תחיקת פי על

הצבאי. המפקד מאת היתר טעונים אליו והכניסה ממנו שהיציאה

,4554/14 בבג״ץ המדינה פרקליטות בהודעת שהובהרו לדברים בהמשך

 ובין דחוף, ביטוווני צורך עקב אחים״, ״שובו מבצע במהלך כי נציין

 ו/או לחו״ל החטופים הנערים שלושת הברחת מפני החשש לנוכח השאר
 הגבלה הוטלה אכן בחטיפה, המעורבים גורמים של לחו״ל יציאתם מפני

 הוסרה זו הגבלה .20-50 בגילאי חברון נפת תושבי של לחו״ל יציאתם על
 מדובר היה לא בפנייתכם, הנטען חרף .29/6/14 ל־ 28/6/14 שבין בלילה

 והוגבלה מגורים ומקום גיל פי על תוחמה היא שכן, ״גורפת״, במגבלה
 היו אלנבי״, ״גשר הגבול במעבר האזרחי המינהל קציני בנושף, בזמן.

 זו ובמסגרת חריגים, מקרים או הומניטאריים מקרים לבחון מוסמכים

 האם בדיקה וביצוע הביטחון גורמי לבחינת פרטניים עניינים להעביר

לחו״ל. יציאה לאפשר ניתן
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להלך שבו, המשנה סעיפי על לפנייתכם, 8 בסעיף המבוקש למידע באשר

התייחסותנו

a סעיף מכוח למסרו, שאין במידע האמור - ו־׳ג ,,ב א', משנה סעיפי 
כן, כמו המדינה. בביטחון לפגיעה חשש לש שבגילויו מאחר (,1)א()9

 מחוייב אינו ובכזה פנימיות, התייעצויות אודות במידע מדובר

 יתרה המידע. חופש לחוק (4)ב()9 ס׳ הוראות מכוח אף במסירה
הכללי, הביטחון לשירות ושייך נוצר אשר במידע האמור 'מכך,

 14 ס׳ ראו זה לענילן עליו. חל אינו כלל המידע חופש חוק ולפיכך

 ניתן כי מצאנו לא אף המקרה, בנסיגות המידע. חופש לחוק (2)א{)

בתנאים. או חלקי באופן כאמור מידע למסור

תנו, ד׳ משנה סעיף <2  הפניית למעשה שהינו המבוקש, הפריט -לעמד
 המידע חופש בחוק כמשמעותו "מידע", בגדר אינו לרשות, שאלה

 במועד הוטלה לא גורפת" "מניעה לעיל, שצוין וכפי מכך, יתרה

פרטניות, ביטחוניות מניעות להטלת למסגרת אשר הרלוונטי.

 הצבאי המפקד ידי על החלטה קבלת ואופן הללו המניעות משמעות

י״ מניעה מוזנת שבעניינם לתושבים לחו״ל יציאה מניעת בדבר
 לבקשת נוסף ובמענה במענה אליכם הועבר שכבר במידע מדובר

(69041:שלכם )סימוכין 10/4/13 מיום שלכם מידע חופש

 של הציבור פניות קצין של במכתבו שצוין כפי - ח׳ משנה סעיף (3

 הרלוונטי במועד ,2014 באוקטובר 1 מיום אליכם, האזרחי המינהל

 לקריטריונים בהתאם לחר׳ל מניעות^מליאה פרטני באופן הוזנו

 ״הוראה או כללי״ ב״צו מדובר איך ביטחוניים. - מקצועיים

פה״. בעל שניתנה

הוצא"צו". לא לעיל, שצוין כפי - ף משנה סעיף (4

פה״. בעל ״הוראה ניתנה לא לעיל, שצוין כפי - ז׳ משנה סעיף (5

 באשר ״הוראה/צו". ניתנו לא לעיל, שצוין כפי - ח׳ משכה סעיף

 פניות קצין של מכתבו ראו - פרטניות ביטחוניות מניעות להסרת

.2014 באוקטובר 1 מיום אליכם, האזרחי המינהל של הציבור

צו״. ו/או "הוראה הוצאו לא לעיל, שצוין כפי - ט׳ משנה סעיף (7
)ד( 3 ס׳ ראו - וחריגים הומניטאריים במקרים לטיפול באשר

 מיום אליכם, האזרחי המינהל של הציבור פניות קצין של למכתבו

.2014 !באוקטובר

בברכה, .3


