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לקבלת מידע בעניין הדחייה של בקשות להיתרי כניסה למרחב בקשה  :הנדון
ישומה בנימוקים הנוגעים לגודל החלקה ולר התפר לצרכים חקלאיים

 בטאבו
 

לפסיקה הקובעת כי עקרונות בהתאם בבקשה לקבלת מידע, אנו פונים אליך  .1

חופש המידע חלים על פעולותיו של המינהל האזרחי, בהיותם מעקרונות 

 רגבים נ' ראש המינהל האזרחי 6870/14בג"ץ היסוד של המשפט המינהלי (

 .))3.1.2017(פורסם בנבו,  21סעיף 

, ועד למועד המענה 2019-ו 2018, 2017חת מהשנים כל אלגבי  נבקש לדעת .2

 :לבקשה

כמה בקשות להיתרי תעסוקה חקלאית במרחב התפר נדחו בנימוק  .א

 בכמהשגודל החלקה שבעבורה מתבקש ההיתר הוא מזערי? 

 בנימוק חקלאית תעסוקה להיתרי בקשות נדחו שבהם מהמקרים

 ההתעסוק היתרי במקום אישיים לצרכים היתרים הונפקו, זה

 ? בממוצע פם של ההיתרים האלותוק היה ומה, החקלאית

כמה בקשות להיתרי חקלאי במרחב התפר נדחו בנימוק שגודל  .ב

 מהמקרים בכמההחלקה שבעבורה מתבקש ההיתר הוא מזערי? 

 היתרים הונפקו, זה בנימוק חקלאי להיתרי בקשות נדחו שבהם

 , ומה היה תוקפם שלהחקלאי היתרי במקום אישיים לצרכים

  היתרים אלו בממוצע?

בכמה מקרים הונפקו היתרי תעסוקה חקלאית עבור חלקות הקטנות  .ג

 מ"ר?  330-מ(לשיטתכם) 

בכמה מהמקרים הונפקו היתרי חקלאי עבור חלקות הקטנות  .ד

 מ"ר?  330-מ(לשיטתכם) 

כמה בקשות להיתרי תעסוקה חקלאית נדחו בנימוק שהחלקה מזערית בין  .3

 לפי שנים?, בחלוקה 2012-2017השנים 

2012-כמה בקשות להיתרי חקלאי נדחו בנימוק שהחלקה מזערית בין השנים  .4

 , בחלוקה לפי שנים?2017
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, ועד למועד המענה 2019-ו 2018, 2017נבקש לדעת לגבי כל אחת מהשנים  .5

 לבקשה:

כמה בקשות להיתרי תעסוקה חקלאית במרחב התפר נדחו בנימוק  .א

ל ידי המת"ק, להבדיל שיש לרשום את האדמות בטאבו המנוהל ע

 להיתרי בקשות נדחו שבהם מהמקרים בכמה מהטאבו הפלסטיני?

 אישיים לצרכים היתרים הונפקו, זה בנימוק חקלאית תעסוקה

פם של ההיתרים תוק היה ומה, החקלאית התעסוקה היתרי במקום

 ?בממוצע האלו

כמה בקשות להיתרי חקלאי במרחב התפר נדחו בנימוק שיש לרשום  .ב

ות בטאבו המנוהל על ידי המת"ק, להבדיל מהטאבו את האדמ

 חקלאי להיתרי בקשות נדחו שבהם מהמקרים בכמההפלסטיני? 

 היתרי במקום אישיים לצרכים היתרים הונפקו, זה בנימוק

 , ומה היה תוקפם של היתרים אלו בממוצע?החקלאי

בכמה מקרים הונפקו היתרי תעסוקה חקלאית עבור חלקות שאינן  .ג

 בו המנוהל על ידי המת"ק, אלא רק בטאבו הפלסטיני?רשומות בטא

בכמה מהמקרים הונפקו היתרי חקלאי עבור חלקות שאינן רשומות  .ד

 בטאבו המנוהל על ידי המת"ק, אלא רק בטאבו הפלסטיני?

כמה בקשות להיתרי תעסוקה חקלאית נדחו בנימוק שיש לרשום את  .6

ק, להבדיל מהטאבו הפלסטיני, בין האדמות בטאבו המנוהל על ידי המת"

 , בחלוקה לפי שנים?2012-2017השנים 

כמה בקשות להיתרי חקלאי נדחו בנימוק שיש לרשום את האדמות בטאבו  .7

, 2012-2017המנוהל על ידי המת"ק, להבדיל מהטאבו הפלסטיני, בין השנים 

 בחלוקה לפי שנים?

ועד למועד המענה  ,2019-ו 2018, 2017נבקש לדעת לגבי כל אחת מהשנים  .8

 לבקשה:

כמה בקשות להיתרי תעסוקה חקלאית במרחב התפר נדחו בנימוק  .א

 בכמה שיש לרשום את האדמות על שם היורש, במקום המוריש?

 בנימוק חקלאית תעסוקה להיתרי בקשות נדחו שבהם מהמקרים

 התעסוקה היתרי במקום אישיים לצרכים היתרים הונפקו, זה

 ?בממוצע של ההיתרים האלו פםתוק היה ומה, החקלאית

כמה בקשות להיתרי תעסוקה חקלאית במרחב התפר נדחו בנימוק  .ב

 בכמה שיש לרשום את האדמות על שם הקונה, במקום המוכר?

 בנימוק חקלאית תעסוקה להיתרי בקשות נדחו שבהם מהמקרים

 התעסוקה היתרי במקום אישיים לצרכים היתרים הונפקו, זה

 ?בממוצע של ההיתרים האלו פםתוק היה ומה, החקלאית

שיש לרשום כמה בקשות להיתרי חקלאי במרחב התפר נדחו בנימוק  .ג

 מהמקרים בכמה את האדמות על שם היורש, במקום המוריש?
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 היתרים הונפקו, זה בנימוק חקלאי להיתרי בקשות נדחו שבהם

, ומה היה תוקפם של החקלאי היתרי במקום אישיים לצרכים

 היתרים אלו בממוצע?

מה בקשות להיתרי חקלאי במרחב התפר נדחו בנימוק שיש לרשום כ .ד

 שבהם מהמקרים בכמהאת האדמות על שם הקונה, במקום המוכר? 

 לצרכים היתרים הונפקו, זה בנימוק חקלאי להיתרי בקשות נדחו

, ומה היה תוקפם של היתרים אלו החקלאי היתרי במקום אישיים

 בממוצע?

קה חקלאית עבור חלקות שאינן בכמה מקרים הונפקו היתרי תעסו .ה

 ?על שם היורש, אלא על שם המורישרשומות 

בכמה מקרים הונפקו היתרי תעסוקה חקלאית עבור חלקות שאינן  .ו

 רשומות על שם הקונה, אלא על שם המוכר?

בכמה מקרים הונפקו היתרי חקלאי עבור חלקות שאינן רשומות על  .ז

 שם היורש, אלא על שם המוריש?

פקו היתרי חקלאי עבור חלקות שאינן רשומות על בכמה מקרים הונ .ח

 שם הקונה, אלא על שם המוכר?

כמה בקשות להיתרי תעסוקה חקלאית נדחו בנימוק שיש לרשום את  .9

, בחלוקה לפי 2012-2017האדמות על שם היורש, במקום המוריש, בין השנים 

 שנים?

שם כמה בקשות להיתרי חקלאי נדחו בנימוק שיש לרשום את האדמות על  .10

 , בחלוקה לפי שנים?2012-2017היורש, במקום המוריש, בין השנים 

כמה בקשות להיתרי תעסוקה חקלאית נדחו בנימוק שיש לרשום את  .11

, בחלוקה לפי 2012-2017האדמות על שם הקונה, במקום המוכר, בין השנים 

 שנים?

כמה בקשות להיתרי חקלאי נדחו בנימוק שיש לרשום את האדמות על שם  .12

 , בחלוקה לפי שנים?2012-2017במקום המוכר, בין השנים  הקונה,
   .נספח א'ומסומן כמצורף אישור ניהול תקין 

 

 בכבוד רב,
 

 תהילה מאיר, עורכת דין
 


