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בירושלים

גנית המשפט המהוזי

לעניינים מנהלייט

בשבתו בבית משפט
בפני כבוד השופט סגל

המוקד להגנת הפרט מיסודה של ד"ר לוטה זלצצבגר
ע.ר .מס' עמותה 580163517 -
שיי כ"כ עו"ד גיל גן-מור וגאו עו"ד ייסי וולפסון ו"/ו
עו"ד שיווין בטשון ו/או תוה מטרם -עורון וגאו סיגן בו
ארי -ודאו ענת קדרון
דיר
מיסודה
לוטה זלצב*גר
של
מהמוקד להגנת הפרט
ירושלים 97200 ,
עוביידה ,4
רח' אבו
02-627631,
02-6283555
טל :
פקס :

העותרת

דג--3
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.2

שר הפנים
הממונה על

~shn

חיפש

המידע

במשדד

הסנים
ע"י פרקליטות מחוו ירושלים
רח' עוני תסון  ,4ירושלים
טל  02-6208177 :כקם 02-6223140 :
המשיבה

כתה

תשוץ

נפרגח הדברים מבקשת הח"מ להתנצל על האיחור בהגשת כתב תשובה זה,
לאחר תגשת

העתירה ,ענוו

הממונה על חוק חופש המידע לבקשת

העותריכז

לקבלת מידע

המתייחס לבקשתם הנוגעת לתקנה  5לתקנות שעת הירום יציאה) לחוץ לארץ( תשיט.1948 -
הטיפול בבקשה
.1

עניינה של עתירה זו הוא בבקשת העוונריס לקבלת מידע ביחס ליישום תקנה  5לתקנות
שעוג חירוש יציאה) לחוץ לארץ( תש,יט 1948 -להלן)  :שקנות' שעת חייום"( .כעולה מן
העתירה ,כייס  6.3.05נשלחה בקשת המשיב לקבלת מידע .תיכורת לבקשה נשלחה ביום
.17.5.05

.2

ביום  22.5.05נשלח לעותרים אישור על קבלונ כנייתם מלשכוי שר הפנים .כן נכשי להכז
מיהו הגורס האמור להשיב להם וכיצד ניתן להתקשר עימו .נתעתק נוכתב האישור צורף
לעתירה וסומן ע'.)3,

.3

ביום  24.7.05נשלח לעותרים מכתב בו הופיע סמנכ"ל בכיו" למינהל

ולמשאבי אנוש ,כי

התמנתה ממונה על תופש המידע במשרד הפנים וכי לאחר ומן קצר להוגארגבות תועבר
תשוכה

לפונים_

.4

בעתידה טוענים העותרים כי הסבו את תשומת ליגו של המשיב
בפנייתם מיום  ,31.8.05אשר התייחסה למבקשת ספציפית שביקשה לצאת מישראל
הופע היוידע במשרני,
לירדן .לא למותר לציין ,פניה וו לא מוענה לממונה על
אלא לשר
לבקשתם

לקבלת מידע

הפנים.
.5

שגטיפול בעניונה של

למעלה מן הצורך ,ואף שטענה כוו אינה עולה בעתירה חפה ,הרי
הפוכה ,הגב'
מוסא ,נפלה טעות .המשיב סבר כי אכזור היה להשלה אל
הגב'
_ מכתב המודיע לה על וזההלטה שלא לאפשר לה לצאת :לידדן ,אלא שמכתב
שכזה לא נשלה.

ש,

נפי שעולה מן העתירה עצמה ,הקושי במתן מענה לפניית העותרים היה נעוץ בעובדה ,כי
מידע במשרו-
חפנים ,הטעם האמור
במשן התקופה האמורה לא היה ממונה על חופש
לעיכוב במתן התשובה ,נמסר לב"כ העותרים על ידי גורמים שונים אצל הכישיב.

עתדת המשי ב
.7

עניינה של עתירה זו הוא בבקשת העותרים לקבלת מידע ביחס
שעת חירום יציאה) לחוץ לארך( תש"ט 1948 -ולהלן  :תקנות" שעת הירום"( .יושם אל לב,
שלא כפי שמצוין בעווירה ,בקשתם של העותרים לקבלה המידע התייחסה אך לתקנה 5

ליישום תקנה  5לונקגות

לתקנווג שעת הירום ולא עלתה בה כל בקשה ביחס לנהלי המשיב על פי תקנה  6לתקנות
שעת חירום.
.6

כאמור בעתירה ,עד לישנת  1994הל איסור מוחלט על ושראלים לכינוע לירדן ,שכן זו היתה
מסעיף  2א לחוק מניעונ מסתנפת ועבירות ושיפוט( יז"ישת.1954-
מדיגת אויב ,הדבר נבע

,9

יציאה כללי לירדן י"פ) תשנ"ה

לאחר חתימת הסכם השלום,

הוציא שר הפנים היתר

.)597
סו .כפי שהושב לבותרים ,סמכותו של שר הפנים לפי תקנה  5לתקנות שעת תירוס
בין היתר למכהל מינהל האוכלוסין י"פ) תשנה  , 3738תשנ"ו . )2043
העתק התשובה שנשלחה לעותרים  s"saומשומן א""
 .11על פי

פרוצדורת

הטיפול הבלחי

נתובה,

הנוהגונ במשרד

הפנים

ומגובה

הואכלה,

במכתביס

סטנדרטים ,נשלחים מספר מכתבים לגרמים שוניכ .מבנכתבים אלה עולה כי תשעה
שקיבל מנהל מינהל האוכלוסין החלטה שלא לאפשר למאן דהו יציאה ליעדן נשלחים
שלושה מכתבים :האתד -למבקש היתר היציאה ,בו מודע לו על אפשרותו להעביר
התייחסותו בכתב ו השגי -ללשכת מנהל האוכלוסין הרלבנטית על מנת ש 11תעדכן את
מסמך הנסיעה שמחזיר ןהשקבמ7ו והשלישי -נשלח לביקורת הגבולות של משטרת
ישראל .
 .12כפי שנמסר במכתב התשובה שנשלה לעותרים ,ואף שאין הדבר מהווה מידעי'" ככוובנו
בחוק חופש המידע ,תפורט פרוצדורת הטיפול בקצרה; לאחר שמצטבר מידע על ידי גורמי
הביטחת כמחייב לדעתם מניעת יציאה של אדם פלוני לירדן ,מתבצעת פניה למנהל מינהל
האוכלוסין .מוהל מינהל

האוכלוסין מעיין בחומר

טעמים הקשורים לביטחון במדינה

הרלבנטי ואם השתכנע כי

קיימים

הנ)חייביס יאת ,הוא מקבל ההלטה כי היתר היציאה

הכללי לירדן לא יחול על אותו אדם .כאמור לעיל ,במכתב אשר נשלח לאותו אדם נמסר
י כי יש לו וכווו לטעון ולהשיג כנגד הההלטה .כן מסר) במכתב אשר נשלח לפונה ,כי
המניעה האמורה ונקפהלבושך חצי שנה.
לשר על כן ומשהסעד אשר ביקשו העותריםבעתירתם ניתן להם ,מתבקש בית המשפט לדחות את
תתירה.
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גי כסלי תשס"ו
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