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פקס באמצעותהפדט להגנת המוסד

 אישורי בעגייו 1998תשנ"ח~ המידע חופש חוק פי על פנייתכם :הנדון

ה3ש לפי בפילוח דצ"ע תושגי לפלסטינים שניתנו נהג"* m מעגר

היתרים וסוגי

 העיכוב כי להבהיר נבקש ,27.02,17 מתאריך למכתבינו ובהתייחס ראשית, .1

 את שבחנו שונים ביטחון גורמי להתייחסויות מהמתנה נבע המענה במתן

המבוקשים. הנתונים מתן

 לקבלם התחלנו כאמור, הנתונים את להעביר מניעה אין כי שעודכנו לאחר .2

השונים. המשרדים בידי הקיים המידע מתוך

:התייחסותנו להלן .3

 את תמסור המנהלית הרשות ,1998תשנ״ח־ המידע חופש לחוק בהתאם א.

 מידע ביצירת צורך וללא הנוכחית בתצורתו ברשותה הקיים המידע

בקשה. לפי חדש,

83936 כסימוכין 02.10.16 מיום פנייתכם
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 ברשותנו, הקיימים בנתונים מענה נמצא לא בפנייתכם, שונים לסעיפים ב.

 המידע כלל כי נבהיר המידע. חופש לחוק (3) 8 לסעיף בהתאם זאת

כאן, מובא שלא מידע שיש וככל המענה בהמשך מובא ברשותנו הקיים

 על מעבר מצריך - לחילופין או המבוקש באופן ברשותנו קיים אינו הוא

 גורמי בשיתוף וזאת דקות מספר במשך נפרד, באופן מהפניות אחת כל

 אלפי של קיומן לאור נוספים. רלבנטיים וגורמים המשפטי הייעוץ

 של התקינה בפעילותה לפגוע עלולה שכזו בדיקה מטה, כמתואר בקשות

המידע. חופש לחוק (1) 8 סעיף פי על המידע מתן נדחה ולכן הרשות

 את לספק בצורך החשיבות הבנת מתוך לעיל, שנאמר וכפי זאת למרות ג.

:ברשותנו הקיימים הנתונים להלן היכולת, במידת המבוקש המידע

1 שאלה

:שנים לפי בפילוח ברשותנו הקיימים הנתונים להלן
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שבים מס׳ תו שנה

2,125 2009

1,017 2010

910 2011

1,352 2012

1,848 2013

2,032 2014

3,975 2015

5,066 2016

2 שאלה
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תושנ>ט מס׳ שגה

2,416 2009

987 2010

875 2011

1,260 2012

1,742 2013

1,953 2014
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3,738 2015

4,754 2016

3 שאלה

שנים. לפי בפילוח ברשותנו הקיימים הנתונים להלן

תושגיכז מט' שנה

107 2009

34 2010

29 2011

23 2012

28 2013

246 2014

59 2015

112 2016

4 שאלת

שנים. לפי בפילוח ברשותנו הקיימים הנתונים להלן

ט מס׳ י ג ש ו ת שנה

96 2009

29 2010

27 2011

19 2012

32 2013

105 2014

58 2015

92 2016



5 שאלה

:שנים לפי בפילוח ברשותנו הקיימים הנתונים להלן

פלסטינים מס' שנה

13 2009

25 2010

5 2011

4 2012

17 2013

24 2014

30 2015

42 2016

6 שאלה

 זה. למכתב ב׳ בסעיף האמור לאור המבוקש המידע את להפיק ניתן לא

7 שאלה

 במסגרת בישראל שהייה היתרי בעלי פלסטינים אודות המבוקש המידע

 את בידנו ואין לעיל שהועברו בנתונים מגולם משפחות איחוד הליך

 זו שאלה שתפנו נמליץ זאת, לצד הכללי. מהנתון להפרידם האפשרות

הישראלי. הפנים במשרד המידע חופש לחוק לממונה

8 שאלה

 במסגרת כישראל שהייה היתרי בעלי פלסטינים אודות המבוקש המידע

 את בידנו ואין לעיל שהועברו בנתונים מגולם משפחות איחוד הליך

 זו שאלה שתפנו נמליץ זאת, לצד הכללי. מהנתון להפרידם האפשרות

הישראלי. הפנים כמשרד המידע חופש לחוק לממונה

בת״א. מנהליים לעניינים לביהמ״ש עתירה להגיש ניתן זו החלטה כנגד
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