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 מדור פניות הציבור

 03-5695757/5068טל': 
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 והתשע" אדר א ט"י
 2016 פברוארב 28
 

 לכבוד

 גישה""עמותת עו"ד מעין נייזנה, 
 

צה"ל בנושא מדיניות ריסוס בשטח ממערב לגדר  מדיניותבנושא פנייתך לדובר צה"ל  הנדון:

 , לפי חוק חופש המידע המערכת

 שלום רב, 

ועברה להתייחסות התקבלה במדורנו וה , בנושא שבנדון,2016 ינוארב 10-מיום ה פנייתך

 .הגורמים המקצועיים

 להלן התייחסות מדור פניות הציבור בחטיבת דובר צה"ל לבקשתך:

לביצוע  שטח ממערב לגדר המערכתהציין כי גורמי הטרור ברצועת עזה מנצלים את נ ראשית,

פעילות חבלנית עוינת ולניסיונות פגיעה בכוחות צה"ל, לכן מתבצע ריסוס אווירי של חומרים 

הביטחון  . כל זאת, על מנת לאפשר ביצוע משימותשטח זהקוטלי עשבים ומונעי נביטה ב

 . יעילהשוטף במרחב באופן מקצועי ו

לחוק  2, כהגדרתו בס' מידעשנית, נבקש להזכיר כי חוק חופש המידע חל על בקשות לקבלת 

חרף האמור, ועל  .1)להלן "החוק"( ולא חל על בקשות לקבלת ידע 1998-חופש המידע, התשנ"ח

אף שחלק מן השאלות אינן בקשות לקבלת מידע אלא בקשות לקבלת ידע, נעשו מאמצים 

 יענה למבוקש על ידכם.אשר מידע לאיתור 

 לגופה של פנייה, נשיב כדלקמן:

.א' בפנייתך, נשיב כי ההחלטה לריסוס מתקבלת כאשר עולה צורך מבצעי ומפקד 3אשר לסעיף 

אוגדת עזה מאשר זאת, כאשר ביצוע ההחלטה נעשה ע"י מנהלת "דרך אחרת" במשרד 

ה"ל נוהל העוסק בנושא. על לאחר שננקטו מאמצים סבירים עלה כי לא קיים בידי צהביטחון. 

 ( לחוק.3)8כן אין באפשרותנו למסור את המבוקש בהתאם לסעיף 

.ב' בפנייתך, נזכיר כי, כאמור לעיל, חוק חופש המידע חל על בקשות למידע ולא 3באשר לסעיף 

על בקשות לידע. יחד עם זאת, נציין כי חרף העובדה שננקטו מאמצים לאתר מידע, כהגדרתו 

לאתרו ועל כן אין באפשרותנו למסור את המבוקש המבוקש, לא עלה בידנו  בחוק, בנושא

 ( לחוק.3)8בהתאם לסעיף 
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 -2-בלמ"ס
 

 בלמ"ס
 

.ג' בפנייתך, נשיב כי הריסוס נעשה זה למעלה משנתיים. יחד עם זאת, לאחר 3באשר לסעיף 

קטו מאמצים סבירים, עלה כי לא ניתן לאתר את המידע אודות מועדי הריסוס, ועל כן אין נשנ

 ( לחוק.3)8תנו למסור את המבוקש בהתאם לסעיף באפשרו

ה' בפנייתך, נזכיר כי, כאמור לעיל, חוק חופש המידע חל על בקשות למידע -.ד'3באשר לסעיפים 

ולא על בקשות לידע. יחד עם זאת, נציין כי חרף העובדה שננקטו מאמצים לאתר מידע, 

ן אין באפשרותנו למסור את כהגדרתו בחוק, בנושא המבוקש, לא עלה בדינו לאתרו ועל כ

 ( לחוק.3)8המבוקש בהתאם לסעיף 

בפנייתך, נציין כי למיטב ידיעתנו, המידע, ככל שישנו, נוצר ע"י מנהלת  4-6באשר לסעיפים 

( לחוק נציע כי תפנו אל משרד 5)8"דרך אחרת" במשרד הביטחון. על כן, ובהתאם להוראות ס' 

 הביטחון לקבלת המידע המבוקש.

 

 לשימושך.

 

 בברכה,

 מדור פניות הציבור
 ענף קשרי ציבור
 דובר צה"ל

 

 


