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בקשה לקבלת מידע בנושא טיפול בבקשות לבירור קיום מניעה  הנדון:
 התייחסות מנהא"ז איו"ש - ביטחונית ליציאה לחו"ל ולהסרתה
 1251/52120פנייתך מתאריך: 

 .שבנדון בנושא פנייתך קבלת לאשר הריני .1

"( החוק)להלן: " 0991-בפתח הדברים, נציין כי הוראותיו של חוק חופש המידע, תשנ"ח .2

רגבים נ' ראש המנהל  41/1506אינן חלות על רשויות באזור יהודה והשומרון )ר' בג"ץ 

(. עם זאת, וכפי שהוצהר על ידי המדינה בהליכים, אין באמור כדי לגרוע מתחולת האזרחי

לי הישראלי על פעולתן של רשויות האזור, לרבות עקרונות חופש המידע המשפט המנה

במובנם הרחב. תשובה זו מנוסחת ברוח הוראות חוק חופש המידע. אין בכך כדי ללמד 

 ש:. להלן התייחסות מנהא"ז איו"על תחולת בחוק על הבקשה

ם אשר להלן טבלה מחולקת לפי שנים,  אשר מונה את מספר התושבי לפנייתך: 1סעיף  .3

 מוזנת בעניינם מניעת יציאה לחו"ל: 

 מספר תושבים תאריך
105105210/ 03,93/ 
1051052101 03,111 
1051052109 03,119 
1051052121 02,6/3 
1051052120 01,/96 

 

תושבים אשר יציאתם סורבה בשל אחר  פרטניאנו לא מנהלים מעקב  לפנייתך: 2סעיף  .4

לפיכך, המידע המבוקש אינו מצוי ברשותנו  .אלא על כלל המסורבים רישום מניעת חו"ל,

 .( לחוק חופש המידע3)1והנני דוחה את הבקשה לקבלת מידע זה ברוח סעיף 
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 3מתוך  2עמוד   בלמ"ס            EVEN465-01-2613סימוכין: 

 

אשר הגישו  התושבים מספרמנהלים מעקב פרטני אחר אנו לא  לפנייתך: 43, סעיפים .5

)ובכלל זה, נספרות כלל הבקשות  בקשה להסרת מניעה, אלא על מספר הבקשות שהוגשו

המידע המבוקש אינו מצוי ברשותנו והנני דוחה את . לפיכך שהוגשו על ידי אותו אדם(

 .( לחוק חופש המידע3)1הבקשה לקבלת מידע זה ברוח סעיף 

להלן טבלה מחולקת לפני שנים, אשר מונה את מספר התושבים  לפנייתך: 5סעיף  .6

 הוסרה.שמניעת "יציאה לחו"ל" בעניינם 

 מספר תושבים תאריך
210/ 2,2/6 
2101 2,6/0 
2109 0,136 
2121 2,/// 
2120 361 

 

להלן טבלה* מחולקת לפי שנים, אשר מונה את מספר התושבים  :לפנייתך 6 סעיף .7

 שמניעה ליציאתם לחו"ל הוסרה שלא במסגרת השגה או עתירה.

 מספר התושבים תאריך

2109 0,612 

2121 2,/21 

2120 21/ 

, על כן אין בידינו את המידע 2109*יצוין כי לא בוצע מעקב מסודר על בקשות להסרת מניעה לפני שנת 
 .2101-/210המבוקש לשנים 

 

מחולקת לפי שנים, אשר מונה את מספר הבקשות להסרת  *להלן טבלה לפנייתך: 7סעיף  .8

 :וגשומניעת יציאה לחו"ל שה

, על כן אין בידינו את המידע 2109*יצוין כי לא בוצע מעקב מסודר על בקשות להסרת מניעה לפני שנת 
 .2101-/210המבוקש לשנים 

 

 

 

 בקשות תאריך
2109 131 
2121 /19 
2120 339 



  בלמ"ס 

 3מתוך  3עמוד   בלמ"ס            EVEN465-01-2613סימוכין: 

 

להלן טבלה* מסודרת לפי שנים, אשר מונה את מספר הבקשות להסרת  :לפנייתך 8סעיף  .9

 שבועות וזמני טיפול ממוצעים. 1מניעה שהתקבלו, אלו מהן שאושרו, בקשות שנענו תוך 

 ג' 1סעיף  ב' 1סעיף  א' 1סעיף   

 שנה
בקשות 

להסרת מניעה 
 התקבלוש

בקשות 
 אושרוש

 )הוסרו(

 1תוך  בקשות שנענו
 שבועות

זמן טיפול 
 מוצעמ

 יום 61 1%/ (62%) 3/2 131 2109
 יום 3/ 2%/ (61%) /26 19/ 2121
 יום 3/ 1%/ (69%) 063 339 2120

, על כן אין בידינו את המידע 2109*יצוין כי לא בוצע מעקב מסודר על בקשות להסרת מניעה לפני שנת 
 .2101-/210המבוקש לשנים 

 

אנו לא מנהלים מעקב פרטני אחר מספר הבקשות לבירור  לפנייתך: 9,11סעיפים   .11

לפיכך, המידע המבוקש מפני שבקשות אלו נענות באופן מידי ע"י גורמי המת"ק. מקדים, 

( לחוק חופש 3)1אינו מצוי ברשותנו והנני דוחה את הבקשה לקבלת מידע זה ברוח סעיף 

 .המידע

תשומת לבכם לכך, שעל החלטה זו ניתן להגיש עתירה לבית המשפט לעניינים מנהליים   .11

 בירושלים.

 לידיעתך.  .12

 

 

 

 בברכה, 

 

 

 

 


