
 

 
 

2.5.2021 תאריך:
 113311נא לציין:  בתשובה

 
 

 לכבוד

 נס-יואב ברסגן 
 קפ"ץ והממונה על יישום חוק חופש המידע

 לשכת ראש המנהל האזרחי
 המנהל האזרחי

 מתאם פעולות הממשלה בשטחים
 משרד הביטחון

 

 בדוא"ל:
mnz@mgar.co.il 

 
 

 שלום רב, 
 

 2017האזרחי ממרץ בקשה לקבלת מידע הקשור ליישומו של נוהל המנהל  :הנדון
בעניין "טיפול בבקשות לבירור קיום מניעה ביטחונית ליציאה לחו"ל 

 ולהסרתה"
 

 
אנו פונים אליכם בבקשת מידע מטעם המוקד להגנת הפרט מיסודה של ד"ר לוטה 

(. המוקד הינו עמותה רשומה, שמושבה המוקד( )להלן: 580163517זלצברגר )ע"ר 

ציבורית, ובתוך כך מייצג, בין היתר, פלסטינים  בירושלים, הפועלת לקידום מטרה

להוראות נוהל המנהל  תושבי הגדה המערבית המגישים בקשות ו/או השגות בהתאם

בעניין "טיפול בבקשות לבירור קיום מניעה ביטחונית ליציאה  2017האזרחי ממרץ 

(. על פי הפסיקה, חלים הנוהללחו"ל ולהסרתה", הנגיש באתר של מתפ"ש )להלן: 

"עקרונות היסוד של המשפט המינהלי הישראלי על פעולתו של המינהל האזרחי, לרבות 

, רגבים נ' ראש המינהל האזרחי 6870/14מעקרונות חופש המידע במובנם הרחב )בג"ץ 

 10014/16(; ר' גם עע"מ 3.1.2017לפסק דינו של השופט פוגלמן )פורסם בנבו,  21פס' 

לפסק דינו  18, פס' אדם נ' המינהל האזרחי איו"שארגון מתנדבים לזכויות  –יש דין 

((. בהתאם לכך, אנו מבקשים לקבל מכם 16.5.2019של השופט אלרון )פורסם בנבו, 

 מידע הקשור, בין היתר, ליישומו של הנוהל, כדלקמן:

  

" לחו"ל)א( לנוהל, "קיימת מניעה ביטחונית המונעת את יציאתם 1על פי סעיף  .1

(, של "תושבים פלסטינים" )שמענם רשום בגדה מניעת חו"לאו  המניעה)להלן: 

(. המניעה "מופיעה במערכת התושבים המוגניםאו  התושביםהמערבית( )להלן: 

)ב((, 1" )הנוהל, בס' 2014מחשב" שברשות המנהל האזרחי "החל מאוקטובר 

 ()ג((. 3)א()3'" )הנוהל, בס' אינד' סירוב בינ"ל"ונקרא '

ת מניעבעניינם קיימה אשר  המוגנים התושבים מספר את לדעת מבקשים אנחנו

( )ב(1הנוהל, בס' " )מחשב"במערכת ]ה[ שהופיעו כפי, (מנועי יציאהחו"ל )להלן: 

 :הבאים מהמועדים אחד לכל נכוןהמנהל האזרחי,  שברשות

 1.1.2017 .א

 1.1.2018 .ב
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 1.1.2019 .ג

 1.1.2020 .ד

 1.1.2021 .ה

וגנים, אשר יציאתם לירדן אנחנו מבקשים לדעת את מספרם של התושבים המ .2

סורבה על ידי נציגי מדינת ישראל בגשר אלנבי, בשל רישומה של מניעת חו"ל, 

 בכל אחת מהתקופות הבאות:

 2017במהלך שנת  .א

 2018במהלך שנת  .ב

 2019במהלך שנת  .ג

 2020במהלך שנת  .ד

 עד למועד כתיבת תשובתכם – 2021במהלך שנת  .ה

פר התושבים שיציאתם סורבה יודגש, כי בסעיף זה, המספר המבוקש הוא מס

לפחות פעם אחת בתקופה הרלוונטית, ולא המספר של כלל המקרים בהם סורבה 

יציאתם של תושבים מוגנים לירדן במהלך אותה תקופה. למשל, אם יציאתו של 

, המספר המבוקש )בנוגע 2017אותו תושב סורבה שלוש פעמים במהלך שנת 

 .3ולא  1לאותו תושב לאותה שנה(, הינו 

אנחנו מבקשים לדעת את מספרם של התושבים המוגנים שבשמם הוגשה לפחות  .3

 )ב( לנוהל( במהלך כל אחת מהתקופות הבאות:3השגה אחת )בהתאם לסעיף 

 2017במהלך שנת  .א

 2018במהלך שנת  .ב

 2019במהלך שנת  .ג

 2020במהלך שנת  .ד

 עד למועד כתיבת תשובתכם – 2021בהלשך שנת  .ה

)ה(, -)א(3אנחנו מבקשים לדעת את המספר של אותם תושבים שנזכרים בסעיף  .4

לעיל )מחולק לפי אותן חמש תקופות(, אשר לפחות אחת מההשגות שהוגשו 

()א( לנוהל(, בין 2)ג()3)בהתאם לסעיף  נענתה בחיובבשמם בתקופה הלרוונטית 

 אם במהלך אותה תקופה ובין אם אחריה.

פי הרשום במערכת המחשב שברשות המנהל האזרחי, אנחנו מבקשים לדעת, על  .5

בכל אחת  הוסרהאת מספרם של התושבים שהמניעה ליציאתם לחו"ל 

 מהתקופות הבאות: 

 2017במהלך שנת  .א

 2018במהלך שנת  .ב

 2019במהלך שנת  .ג

 2020במהלך שנת  .ד

 עד למועד כתיבת תשובתכם – 2021במהלך שנת  .ה

אנחנו מבקשים לדעת, על פי הרשום במערכת המחשב שברשות המנהל האזרחי,  .6

 במסגרת שלאאת מספרם של התושבים שהמניעה ליציאתם לחו"ל הוסרה 

 , בכל אחת מהתקופות הבאות:כנגדה שהוגשה)או עתירה(  השגה

 2017במהלך שנת  .א

 2018במהלך שנת  .ב

 2019במהלך שנת  .ג
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 2020במהלך שנת  .ד

 ד למועד כתיבת תשובתכםע – 2021במהלך שנת  .ה

אנחנו מבקשים לדעת, מהו המספר הכולל של כל ההשגות שהוגשו )בהתאם  .7

 )ב( לנוהל( בשמם של תושבים מוגנים, בכל אחת מהתקופות הבאות:3לסעיף 

 2017במהלך שנת  .א

 2018במהלך שנת  .ב

 2019במהלך שנת  .ג

 2020במהלך שנת  .ד

 עד למועד כתיבת תשובתכם – 2021במהלך שנת  .ה

)ה(, לעיל )קרי, באשר לכל -)א(7שובותיכם לבקשות המידע שבסעיף ביחס לת .8

)ה(, -)א(7ההשגות שהוגשו במהלך כל אחת מחמש התקופות המצוינות בסעיף 

 לעיל, מחולק לפי אותן תקופות(, אנחנו מבקשים לקבל את הנתונים הבאים:

כלומר הסרת המניעה"  –אחוז ההשגות שקיבלו "תשובה חיובית  .א

()א( לנוהל(, בין אם במהלך אותה תקופה בה 2)ג()3 )בהתאם לסעיף

 ההשגה הוגשה ובין אם אחריה;

לתושב )או  התקבלה ונמסרהאחוז ההשגות שההחלטה הסופית בהן  .ב

למיופה כוחו או לקישור הפלסטיני, לפי העניין( תוך שמונה שבועות 

( 4)ב()3מהמועד בו ההשגה הוגשה )וזאת, בהתאם להוראות סעיפים 

 ( לנוהל(;5)ב()3-ו

זמן הטיפול הממוצע וזמן הטיפול החציוני בהשגות )קרי, פרק הזמן  .ג

הממוצע/החציוני בין המועד בו הוגשה ההשגה והמועד בו ההחלטה 

הסופית בה נמסרה לתושב )או למיופה כוחו או לקישור הפלסטיני, 

 .לפי העניין(

שהוגשו  אנחנו מבקשים לדעת את המספר הכולל של כל הבקשות לבירור מקדים .9

)א( לנוהל(, בכל אחת מהתקופות 3בשמם של תושבים מוגנים )בהתאם לסעיף 

 הבאות:

 2017במהלך שנת  .א

 2018במהלך שנת  .ב

 2019במהלך שנת  .ג

 2020במהלך שנת  .ד

 עד למועד כתיבת תשובתכם – 2021במהלך שנת  .ה

)ה(, לעיל )קרי, באשר לכל -)א(9ביחס לתשובותיכם לבקשות המידע שבסעיף  .10

רור מקדים שהוגשו במהלך כל אחת מחמש התקופות המצוינות הבקשות לבי

)ה(, לעיל, מחולק לפי אותן תקופות(, אנחנו מבקשים לקבל את -)א(9בסעיף 

 הנתונים הבאים:

אחוז הבקשות לבירור מקדים, שבסיום הטיפול בהן, נתגלה ונמסר  .א

לתושב )או למיופה כוחו או לקישור הפלסטיני, לפי העניין(, "כי אין 

 ()ז( לנוהל(;5)א()3יעה ליציאתו לחו"ל" )בהתאם לסעיף מנ

אחוז הבקשות לבירור מקדים, שהתשובה להן נמסרה לתושב )או  .ב

ימי עבודה  4למיופה כוחו או לקישור הפלסטיני, לפי העניין( תוך 

 ()ב( לנוהל(;4)א()3מהמועד בו הבקשה הוגשה )בהתאם לסעיף 
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בבקשות לבירור מקדים  זמן הטיפול הממוצע וזמן הטיפול החציוני .ג

)קרי, פרק הזמן הממוצע/החציוני בין המועד בו הוגשה הבקשה 

לבירור מקדים והמועד בו התשובה לה נמסרה לתושב )או למיופה 

 .כוחו או לקישור הפלסטיני, לפי העניין(

 

 .קבלת המידע המבוקש בבקשה זו במלואו ובהקדםנודה על 

 

 

 

 בכבוד רב,

 

      ________________________ 

 אהרון מיילס קורמן, עו"ד      

 

 לוט:

 2021אישור על ניהול תקין לשנת 

 


