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 לכבוד,

 אורלי ברמק

 "המוקד להגנת הפרט"

 שלום רב,

 בקשתך בנושא הרחקת תושבים פלסטינים מאיו"ש לעזההנדון: 

 2021באפריל  21סימוכין: שלך מיום 

 הגורמים המקצועיים. להלן התייחסות צה"ל לבקשתך:בקשתך שבנדון התקבלה בלשכתנו והועברה להתייחסות  .1

"( אינן חלות על רשויות באזור החוק)להלן: " 1998-בפתח הדברים, נציין כי הוראותיו של חוק חופש המידע, תשנ"ח .2

ידי המדינה -(. עם זאת, וכפי שהוצהר עלרגבים נ' ראש המנהל האזרחי 6870/14יהודה והשומרון )ראה: בג"ץ 

באמור כדי לגרוע מתחולת המשפט המנהלי הישראלי על פעולתן של רשויות האזור, לרבות עקרונות  בהליכים, אין

 .1998-חופש המידע במובנם הרחב. אין בתשובה זו כדי ללמד על תחולת חוק חופש המידע, התשנ"ח

הליך גירוש  אשר הורחקו מאיו"ש באמצעות תושבי רצועת עזה.א. בפנייתך, נתייחס להלן למספר 1במענה לסעיף  .3

 ולאחר הוצאת צו גירוש, וזאת בהתאם לנתונים המצויים בידי גורמי המנהל האזרחי:

 מס' תושבים שהורחקו מאיו"ש שנה

2017 27 

2018 16 

2019 10 

2020 10 

2021* 7 

 

 15.8.2021*הנתונים מעודכנים עד ליום 

 . 2005.ב. בפנייתך, נשיב כי אין תיעוד במערכות ביחס לתושבים שנכנסו לאזור לפני שנת 1במענה לסעיף  .4

בפנייתך, נשיב כי הליך הרחקת תושבי רצועת עזה מאיו"ש מתבצע בהתאם להוראות הדין החל  2במענה לסעיף  .5

 באזור. 

 .א. בפנייתך, נשיב כדלקמן:3במענה לסעיף  .6

 חתמומס' צווי גירוש שנ שנה

2017 27 

2018 17 

2019 10 

2020 10 

2021* 8 

 

 .15.8.2021*הנתונים מעודכנים עד ליום 

צווים בשנים המצוינות בבקשתך, שנחתמו  2.ב. בפנייתך, נציין כי לא היו צווים שבוטלו, אולם היו 3במענה לסעיף  .7

 אך לא מומשו. 
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 .ג. בפנייתך, נשיב כדלקמן: 3במענה לסעיף  .8

 מס' צווי גירוש   שנה

2017 0 

2018 0 

2019 2 

2020 0 

2021* 0 

 

 .15.8.2021*הנתונים מעודכנים עד ליום 

 לעיל.  3.ד. בפנייתך, ראו את תשובתנו בסעיף 3במענה לסעיף  .9

לעיל.  3, ראו את תשובתנו בסעיף .ה. בפנייתך, נשיב כי בנוגע להרחקת תושבי רצועת עזה מאיו"ש3במענה לסעיף  .10

 ביחס לשאר המדינות, נשיב כי מהמידע שקיים ברשותנו, בשנים המבוקשות הורחק תושב אחד למצרים. 

בפנייתך, נשיב כי נכון למועד מענה זה אין הליכי הרחקה תלויים ועומדים ובהם מוחזקים  5-4במענה לסעיפים  .11

 ירוש שהוצא לפי הוראות הדין החל באזור. במשמורת תושבים הממתינים להחלטה בשל צו ג

בפנייתך, על כלל חלקיו, יצוין כי חלק מן הסעיף אינו מנוסח כבקשה לקבלת מידע כהגדרתו בסעיף  6במענה לסעיף  .12

"(, אלא כבקשה לקבלת ידע בדרך של מענה לשאלון. בעת מענה החוק)להלן: " 1998-לחוק חופש המידע, התשנ"ח 2

; וכן עת"מ צבי טירם נ' משרד הביטחון 6930/12ן חובה להשיב לשאלונים, )ראו עע"מ לבקשת חופש מידע, אי

על כל פנים, לא אותר בצה"ל המידע המבוקש בסעיף הנ"ל ולכן בקשתך  (.קורדובה נ' עיריית ירושלים 1084/07

 . 1998-( לחוק חופש המידע, התשנ"ח3)8נדחית ברוח סעיף 

 ית המשפט לעניינים מנהליים בירושלים.על החלטה זו ניתן להגיש עתירה לב .13

 בברכה, .14

 

 צופיה מוסקוביץסא"ל 

 רע"ן אסטרטגיה ומבצעים

 ב/דובר צה"ל

 

 


