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1998התשנ״ח־ המידע חופש חוק פי על פנייה א.

 פלסטינים של לאילת כניסתם מניעת בנושא ציבור ״פניית ב,

משפחות״ לאיחוד הליך במסגרת בישראל השוהים

שבנדון. בנושא שבסמך פניותייך קבלת לאשר הרינו .1

 זה מענה כי להבהיר נבקש הכלל לנוחיות שבסמך, הפניות בשתי עיון לאחר .2

 - הוא בנדון, המוזכר זחה נושא על ומדובר היות שתיהן, בעבור רלוונטי יהא

 איחוד הליך במסגרת בישראל השוהיס פלסטינים של כניסתם ״מניעת עניין

אילת״. לעיר משפחות,

 היתרי מקבלי על חלה אינה לאילת הכניסה מגבלת כי להבהיר נבקש תחילה, .3

 כזו מגבלה להופיע אמורה לא כן, ועל משפחות, איחוד במסגרת מת״ק

בטעות. שמדובר הרי מופיעה, שהיא וככל כאמור, בהיתרים

 פעולות בתיאום כשנתיים לפני התקבלה אשר פנייה שבעקבות נציין זאת, עם .4

לאילת, פלסטינים של כניסתם הגבלת מדיניות בדבר בשטחים, הממשלה

בעניין. מטה עבודת נעשתה



בלמ״ס

-2-

 שנים ארוכת הינה חמגבלה כי נמצא לעיל, המוזכרת המטה עבודת במסגרת

 לקביעתה התכלית כן, כמו אותרו, לא המדיניות לקביעת הנוגעים ומסמכים

 העיר של הייחודיים במאפייניה הנראה, ככל ונעוצה ודאית, אינה בשעתו,

וירדן. מצרים מדינות עם גובלת בהיותה אילת,

 1998תשנ״ח- המידע חופש לחוק להפנותכם זה, בסעיף לאמור בהקשר נבקש

 לאחר מידע.., לקבלת בקשה לדחות רשאית ציבורית ״רשות :לפיו (3)8 סעיף

 שאינו או המידע את לאתר ניתן שלא לה התברר סבירים, אמצעים שנקטה

ברשותה״. מצוי

 יולי מחודש החל כאשר הדרגתי, באופן לפעול הוחלט המטה, עבודת בתום

 בקשות בבחינת נרחבות הקלות הונהגו במסגרתו פיילוט מתקיים 2015

אילת. העיר את הכוללים מסה

ידיעתך.
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