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 ,שלום רב

 

  1998-בקשה בהתאם לחוק חופש המידע, התשנ"ח הנדון:

 
 הריני לפנות אליך בהתאם לחוק חופש המידע ואבקש לדעת:

תעודת זהות פלסטינית מהגדה המערבית, למעט  כמה פלסטינים בעלי .1
הייה בגדה, קיבלו אישור לצאת מישראל דרך נתב"ג פלסטינים בעלי היתר ש
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כמה פלסטינים תושבי הרשות הפלסטינית מהגדה המערבית, למעט פלסטינים  .2
אל ישראל והגדה דרך נתב"ג  קיבלו אישור להיכנסבעלי היתר שהייה בגדה, 
. נא לפרט לפי שנים ומטרת 2016 ספטמברועד  2009במהלך כל אחת מהשנים 
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בעלי תעודת זהות של הרשות הפלסטינית מרצועת עזה, למעט כמה פלסטינים  .3
ישראל דרך נתב"ג קיבלו אישור לצאת מ פלסטינים בעלי היתר שהייה בגדה,

. נא לפרט לפי שנים ומטרת 2016 ספטמברועד  2009במהלך כל אחת מהשנים 
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כמה פלסטינים בעלי תעודת זהות של הרשות הפלסטינית מרצועת עזה, למעט  .4
ישראל דרך קיבלו אישור להיכנס אל פלסטינים בעלי היתר שהייה בגדה, 

. נא לפרט לפי שנים 2016 ספטמברועד  2009נתב"ג במהלך כל אחת מהשנים 
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כמה פלסטינים בעלי תעודת זהות של הרשות הפלסטינית בעלי היתר שהייה  .5
 2009ישראל דרך נתב"ג במהלך כל אחת מהשנים קיבלו אישור לצאת מבגדה 
. נא לפרט לפי שנים ומטרת היתר הנסיעה, מקרים 2016ספטמבר ועד 
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קיבלו כמה פלסטינים תושבי הרשות הפלסטינית בעלי היתר שהייה בגדה,  .6

ועד  2009ישראל דרך נתב"ג במהלך כל אחת מהשנים להיכנס מאישור 
. נא לפרט לפי שנים ומטרת היתר הנסיעה, מקרים 2016 ספטמבר
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כמה פלסטינים בעלי היתר שהייה בישראל במסגרת הליך איחוד משפחות או  .7
בעלי תושבות ארעית קיבלו אישור לצאת מישראל דרך נתב"ג בכל אחת 

. נא לפרט לפי שנים ומטרת היתר הנסיעה, ? 2016ועד ספטמבר  2009מהשנים 

 ואחר. 2-1VIP ,BMCמקרים הומניטאריים, חגים נוצריים, חגים מוסלמים,

מה פלסטינים בעלי היתר שהייה בישראל במסגרת הליך איחוד משפחות או כ .8
ישראל דרך נתב"ג בכל אחת ; בעלי תושבות ארעית קיבלו אישור להיכנס אל

. נא לפרט לפי שנים ומטרת היתר הנסיעה, ? 2016ועד ספטמבר  2009מהשנים 

 ר.ואח 2-1VIP ,BMCמקרים הומניטאריים, חגים נוצריים, חגים מוסלמים,

 לטיפולך בהקדם אודה! .1

 

 בכבוד רב,
 

 דכוור-עביר ג'ובראן
 עורכת דין

 
 ותת המוקד להגנת הפרטאישור ניהול תקין של עמ לוט:

 


