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 ע"ברצ ש"איו תושבי השתקעות נוהל

 

 חופש חוק: להלן) 1998-ח"התשנ, המידע חופש חוק פי על בבקשה אליך פונה הריני .1

 טיפול נוהל"ל בנוגע סטטיסטיים ונתונים עובדתי מידע לקבלת( החוק או המידע

"( הנוהל" או" השתקעות נוהל: "להלן" )ע"ברצ ש"איו תושבי השתקעות בבקשות

 חלפו הנוהל פרסום מאז. להלן שתפורט רשימה לפי, 2010 דצמבר בחודש שפורסם

 המידע. זו בתקופה שנצבר עדכני מידע לנו ורלמס נבקשכם ועתה, שנים מספר

 . 2014 אוגוסט  לחודש ועד 2011 ינואר חודש שבין לתקופה מתיחס המבוקש

 כי קובעים המידע חופש חוק בבסיס העומדים המינהל ותקינות השקיפות עקרונות .2

 הצורך מן למעלה(. לחוק( א)7' ס) לכך מעבר לפרסמם הבקשה את לנמק חובה אין

 תושבים של בענייניהם מטפלות" הפרט להגנת המוקד"ו" גישה" העמותות כי נציין

 . להן נחוץ זה מידע ולפיכך, עזה לרצועת מהגדה לעבור המעוניינים פלסטינים

 :הבא המידע את לקבל נבקש .3

, כן אם? 2010 בשנת פרסומו מאז שלו מסוימות הוראות או הנוהל עודכנו האם .4

 בעברית ש"המתפ באתר לפרסמו וכן, הנוהל של כניעד נוסח לנו להעביר נבקש

 . ובערבית

 ברצועת המערבית בגדה הרשום שמענם תושבים השתקעות שעניינן בקשות כמה .5

 בקשות האם(? 3 בסעיף כאמור) בנוהל המפורט למתווה בהתאם שלא הוגשו עזה

 ייןעד וכמה, סורבו כמה, אושרו כאלו בקשות כמה, נבחנו אם? לגופן נבחנו אלו

 ? בטיפול

 הבקשה: בחינת .6

 לחתימה מעבר(, לנוהל( ג)3 בסעיף כאמור) בקשות לבחינת הקריטריונים מהם .א

 ? הצהרה על

 כי להודיעך הריני" כי הראשונה בפסקה מציין לנוהל המצורף ההצהרה טופס .ב

 רקע על אושרה עזה לרצועת ושומרון יהודה מאזור מעבר להיתר בקשתך
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 הגשת בעת עליו לחתום המבקש שעל ההצהרה טופס הוז אם...". הצהרתך

 נאמר מדוע, אושרה ובטרם הבקשה שנבחנה בטרם( ב)3 בסעיף כמפורט, הבקשה

 נוסח מהו( ב)3 בסעיף המוזכר ההצהרה טופס זה אין אם? אושרה הבקשה כי בו

 ? לבקשה לצרף שיש ההצהרה טופס

 לגדה התושב תחזר למניעת( ב)4 בסעיף המוזכר המשפטי הקושי מהו .ג

 ? נובע הוא וממה, המערבית

 :לבקשות מענה מתן .7

 ? הנוהל לפי בבקשות לטיפול הקבוע הזמן פרק מהו .א

 כיצד? נכתב הוא שפה ובאיזו מנומק הוא האם? לבקשות בכתב מענה ניתן האם .ב

 ?הבקשה מגיש אל המענה מועבר

, הרכבו מה לדעת נבקש, כן אם? ההחלטה על להשיג ניתן שבפניו גוף קיים האם .ג

 הדיון סדרי ומה התקבלו השגות כמה, הנוהל שגובש מאז דן הוא השגות בכמה

 .בפניו

 :כדלקמן, הבקשות אודות נתונים לקבל נבקש, לפרוצדורה בנוסף .8

 ברצועת להשתקע המערבית הגדה תושבי פלסטינים של למעבר בקשות כמה .א

 מאז אושרו כאלה בקשות כמה? םפורס מאז שנה בכל הנוהל במסגרת הוגשו עזה

 קריטריונים פי על וכן שנה פי על הבקשות של פילוח לקבל נבקש? הנוהל שפורסם

 א"רמ, ש"איו ם"אג ן"רע) בבקשה שהחליט הגורם, משפחתי מצב, גיל, מגדר של

 .הבקשות אושרו בעטיים והנימוקים(( ד)3 בסעיף כאמור, ש"תפ או

 ברצועת להשתקע המערבית הגדה תושבי פלסטינים של למעבר בקשות כמה .ב

 על וכן שנה פי על הבקשות של פילוח לקבל נבקש? הנוהל שפורסם מאז סורבו עזה

 ם"אג ן"רע) בבקשה שהחליט הגורם, משפחתי מצב, גיל, מגדר של קריטריונים פי

 .הבקשות סורבו בעטיים והנימוקים(( ד)3 בסעיף כאמור, ש"תפ או א"רמ, ש"איו

 בקשה הגישו כמה, הנוהל לפי עזה ברצועת להשתקע שביקשו ביםהתוש מבין .ג

? אושרו כאלו בקשות כמה(? ב)4 בסעיף כאמור) המערבית לגדה ראשונה לחזרה

 פי על וכן, הבקשה סיבת פי על, שנה פי על כאמור הבקשות של פילוח לקבל נבקש

 .משפחתי ומצב גיל, מגדר של קריטריונים

 בקשה הגישו כמה, הנוהל לפי עזה ברצועת תקעלהש שביקשו התושבים מבין .ד

 כאלו בקשות כמה(? ב)4 בסעיף כאמור) המערבית לגדה ראשונה שאינה לחזרה

, הבקשה סיבת פי על, שנה פי על כאמור הבקשות של פילוח לקבל נבקש? אושרו

 .משפחתי ומצב גיל, מגדר של קריטריונים פי על וכן

 עמותה, 1999 ט"תשנ, אגרות -המידע חופש תלתקנו( ב)6 לסעיף בהתאם כי יוזכר .9

 . טיפול אגרת של ראשונות שעות 4-ומ בקשה מאגרת פטורה רשומה
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"( גישה" עמותת) 2014 לשנת העמותות רשם מטעם תקין ניהול אישור העתקי 

 א' ומסומנים ב"מצ"( הפרט להגנת המוקד)"     2015ולשנת 

 יאוחר ולא, האפשרי בהקדם לידינו להעביר בזאת אבקשך, לעיל האמור כל לאור .10

 שהנוהל נבקש, כן כמו. זה במכתב הנדרש המידע את, בחוק הקבועה התקופה מן

 (.באתר מופיע אינו כיום) ובערבית בעברית ש"המתפ באתר יפורסם

 . אודה לתשובתך .11

 

 

 ,בברכה

 

 ד"עו, נייזנה מעין 

 


