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  א.נ.,
יציאת פלסטינים מרצועת עזה  – פנייה לפי חוק חופש המידע :הנדון

  דרך גשר אלנבי לחו"ל נסיעה לצורך
 

אודות  דעמי לקבלת ,1998- חופש המידע, התשנ"חחוק  בבקשה לפיהריני לפנות אליך 

דרך  לחו"ל נסיעהלצורך  המתגוררים ברצועת עזהפלסטינים ישראל לל היתרי כניסה

  גשר אלנבי.

דרך  ,יציאת פלסטינים מעזהלהקטיגוריות  לנבקש לקבל את המידע לגבי כל .1

לכל קטגוריה? אם נפרדת יש מכסה ם חו"ל. האללצורך נסיעה גשר אלנבי, 

 ? פרטו מהןכן, 

בעניין כניסת פלסטינים לישראל, האחרון  ההרשאות סטטוסקובץ על פי  .2

 שפורסם ביוםויציאתם לחו"ל,  בין הגדה המערבית לבין רצועת עזהמעברם 

תתאפשר במספר  , דרך גשר אלנבי,, יציאת פלסטינים מעזה לחו"ל5.6.2016

 :4-2פורט בפרק ב', בסעיפים וכמ מקרים, כדלקמן

 ;))1א(2(ס' אה לצורך טיפול רפואי יצי

 א2(ס'  יקור קרוב משפחה החולה במחלה קשהביציאה לצורך 
)3((;  

 ));1א (3יציאת סוחרים ואנשי עסקים (ס' 

 ));2( א4השתתפות בלוויה או חתונה (ס' 

 );ג4יציאת ספורטאים (ס' 

ה 4זרה בישראל (ס' יציאה במסגרת בקשה מקונסוליה/שגרירות 
)2;((  

 )).3ה(4ל לצורך מטרות אישיות (ס' יציאה לחו"

אלו מתוך הקטיגוריות הללו כלולות במכסה השבועית, עת נבקש לד  .א

 של סטטוס ההרשאות, ואלו לא? ') בפרק ב1ה(4המצוינת בס' 

 נבקש לדעת:  .ב

 נפרדות זו מזו ? האם הקטיגוריות הללו )1

 ות? האם יש חפיפה בין הקטיגוריות השונ )2
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 האם הן נכללות בקטגוריה אחרת כלשהי? )3

ליציאת פלסטינים מעזה לחו"ל האם יש עוד קטגוריות  ,בקש לדעתנ  .ג

  זו?  שאלהל 2שלא הוזכרו בסעיף 

ועד למועד כתיבת  1.1.2015בתקופה שבין הבקשות שהוגשו ליציאה מעזה לחו"ל 

 תשובתכם.

 התקופה המצוינת, נבקש לדעת:לגבי  .3

לצורך פלסטינים מרצועת עזה  גשו בידישהומה מספר הבקשות   .א

  ולאלו צרכים?, גשר אלנבידרך  יציאה לחו"ל

 מה מספר הבקשות שאושרו?  .ב

את ההיתר ויצאו דרך מחסום  אכן מימשו פלסטינים מעזהכמה    .ג

 ארז?

, בכלל זה מהקטגוריות בנפרד כל אחתדע לגבי נבקש לקבל את המי

 .חודשיתבחלוקה ו למטרות אישיות

 התקופה המצוינת, נבקש לדעת:לגבי  .4

פלסטינים מרצועת עזה לצורך שהוגשו בידי מה מספר הבקשות   .א

 ולאלו צרכים? , נתב"גיציאה לחו"ל דרך 

 מה מספר הבקשות שאושרו?  .ב

ו את ההיתר ויצאו דרך מחסום כמה פלסטינים מעזה אכן מימש   .ג

  ארז?

בחלוקה ו מהקטגוריות בנפרד כל אחתע לגבי נבקש לקבל את המיד

 . חודשית

, פלסטינים הנמצאים בעזה ההרשאות סטאטוס) בפרק ב' ב3ה(4על פי סעיף   .5

שלא  תוך התחייבות בכתבלחו"ל למטרות אישיות שונות (המבקשים לצאת 

 תנאים. עוד בכפוף לבקשתם תאושר  לשוב ולהיכנס לעזה לשנה אחת)

 הסעיף הנ"ל הבקשות שהוגשו במסגרת מספר  ומהנבקש לדעת   .א

ועד למועד כתיבת  2015בינואר  1ופה שבין במהלך התק

בנפרד  כל שבוענבקש לקבל את המידע לגבי תשובתכם. 

 .חלוקה מגדריתבתקופה האמורה, ולפי 

לא שעל התחייבות נדרשו הפונים לחתום  אלה בקשותמבכמה   .ב

אכן  המבקשים מהןבכמה  ? שנהלשוב לרצועת עזה למשך 

 ? אושרו מתוכןכמה בקשות ? כזועל התחייבות  חתמו

 נבקש לקבל העתק מנוסח ההתחייבות.   .ג
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האם  ,קטיןכאשר המבקש לצאת במסגרת הסעיף הזה, הינו   .ד

 ?א נדרש לחתום על התחייבות כזוהו

לעזה מטעמים  לחזורהאם היו בקשות בתקופה המצוינת לעיל,   .ה

אם  –) בפרק ב' לסטטוס 11ה'(4הומניטאריים בהתאם לסעיף 

 כן, כמה מתוכם אושרו ? 

 אותן חלות ,עזהרצועת המתגוררים ב ,אזרחות זרהבעלי פלסטינים ל עהאם  .6

בעת  כלל הפלסטינים המתגוררים בעזהמכסות החלות על הגבלות ו/או 

על כלשהן ם יש הגבלות או מכסות לחו"ל ? אם לא, הא משםיציאתם 

 ?ןמהפרטו  –? אם כן יציאתם

ה האזרחית? ו"ל שלא באמצעות הוועדהאם מוגשות בקשות לצורך יציאה לח .7

והאם הן חלק ממכסה  מועברות לצד הישראלי, לאילו צרכים הןאם כן, איך 

 ?אם כן, מהי המכסה  –כלשהי 

, 2014-ד"התשע ,)תיקון() אגרות( המידע חופש )(ב) לתקנות2(6תקנה ל בהתאם .8

על מצ"ב אישור  .ניתן פטור מאגרה לעמותה הפועלת לקידום מטרה ציבורית

 .2016שנת ל להגנת הפרטשל המוקד ניהול תקין 

 אודה על קבלת המידע האמור בהקדם, ולא יאוחר מהתקופה הקבועה בחוק. .9

 

  בכבוד רב,
  

  , עו"ד נאסר עודה
  

 לוט: 
  2016אישור על ניהול תקין לשנת 

  


