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 : פנייה לפי חוק חופש המידע :הנדון

מכוח תקנות ההגנה הכבושים הליכי החרמת רכוש של תושבי השטחים 
  רום ומכוח הצו בדבר הוראות ביטחון לשעת חי

 

המוקד להגנת הפרט הוא עמותה העוסקת בקידום זכויות האדם של פלסטינים   1.

פלסטינים תושבי מ בין השאר עוסק המוקד בהחרמת רכוש1 בשטחים הכבושים

מפקד הצבאי לאזור הגדה הצווי החרמה החתומים על ידי צעות מבא ,השטחים

  1והחזרתו לבעליו, המערבית

ולקבל את , 991.-ח"התשנ, חופש המידעאבקש לפנות אליך בהתאם לחוק , לפיכך 01

 :המידע הבא

שעת ) לתקנות ההגנה 523ותקנה  48צווים להחרמת רכוש מכוח תקנה כמה  1א

עד לרגע מתן ) 02.5ובשנת  02.2ת בשנהוציא המפקד הצבאי  925.( חירום

 1לכל שנה בנפרדביחס המידע לקבל את אבקש ? (התשובה

לתקנות  523ותקנה  48מכוח תקנה  מה סכום הכסף הכולל אשר הוחרם 1ב

 (עד לרגע מתן התשובה) 02.5ובשנת  02.2בשנת  925.( שעת חירום) ההגנה

לכל שנה ביחס המידע לקבל את אבקש ? ל"ומכמה אנשים הוחרם הסכום הנ

 1בנפרד

, יםכרטיסי ס, טלפונים ניידים, מחשבים ניידים)כמה מכשירים ומאיזה סוג  1ג

 523ותקנה  48מכוח תקנה  הוחרמו ('דיסק און קי וכד/החסנים ניידים

עד לרגע מתן ) 02.5ובשנת  02.2בשנת  925.( שעת חירום) לתקנות ההגנה

לכל ביחס המידע לקבל את אבקש ? ומכמה אנשים הוחרם רכוש זה (התשובה

 1שנה בנפרד

לצו בדבר  75תפיסה והחרמה של רכוש מכוח סעיף , צווים לחילוטכמה  1ד

הוציא  0229-ע"התש( יהודה והשומרון[ )נוסח משולב] הוראות ביטחון

אבקש ? (עד לרגע מתן התשובה) 02.5ובשנת  02.2בשנת המפקד הצבאי 

 1לכל שנה בנפרדביחס המידע לקבל את 

 ו בדבר הוראות ביטחוןלצ 75מכוח סעיף מה סכום הכסף הכולל אשר הוחרם  1ה

עד ) 02.5ובשנת  02.2בשנת  0229-ע"התש( יהודה והשומרון[ )נוסח משולב]

לקבל את אבקש ? ל"ומכמה אנשים הוחרם הסכום הנ (לרגע מתן התשובה

 1לכל שנה בנפרדביחס המידע 



2 
 

, כרטיסי סים, טלפונים ניידים, מחשבים ניידים)כמה מכשירים ומאיזה סוג  1ו

לצו בדבר הוראות  75מכוח סעיף  הוחרמו ('סק און קי וכדדי/החסנים ניידים

ובשנת  02.2בשנת  0229-ע"התש( יהודה והשומרון[ )נוסח משולב] ביטחון

לקבל אבקש ? ומכמה אנשים הוחרם רכוש זה( עד לרגע מתן התשובה) 02.5

 1לכל שנה בנפרדביחס המידע את 

מאחר , ת חופש מידעכי המוקד להגנת הפרט פטור מתשלום אגרה בבקשויצוין  31

תקנה בהתאם להוראות וזאת , שמדובר בעמותה הפועלת לקידום מטרה ציבורית

 1 999.-ט"התשנ( אגרות)לתקנות חופש המידע ( ב)6

 1אודה לקבלת המידע האמור בהקדם 21

 

 ,בכבוד רב

 
 ד "עו, סיגי בן ארי

 


