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 ,רב שלום

 אזור החיץ ברצועת עזה ריסוס במדיניות  – המידע חופש חוק לפי בקשה: הנדון

 1998-ח"התשנ, המידע שחופ חוק פי על בבקשה" גישה" עמותת בשם אליך פונה הריני .1

בין מדינת ישראל ורצועת שהסמוך לגבול אזור החיץ ריסוס יבולים בלהנוגע מידע  לקבלת

 עזה )להלן "הריסוס"(. 

 חובה אין כי קובעים המידע חופש חוק בבסיס העומדים המינהל ותקינות השקיפות עקרונות .2

עמותת "גישה"  כי ייןנצ הצורך מן למעלה(. לחוק( א)7' ס) לכך מעבר הבקשה את לנמק

עוסקת בין השאר בשליטה הישראלית בהיבטים שונים של החיים ברצועת עזה, ומידע זה 

 דרוש לה לעבודתה השוטפת. 

 : נבקשך למסור לנו את המידע הבא

 קבלת ההחלטה על הריסוס .3

כיצד מתקבלת החלטה לרסס בשדות הרצועה, מי רשאי להורות עליה ומי אחראי על  .א

עמדתם של אלו גורמים )מתחומי סביבה, כלכלה, יחסי חוץ ם לפרט נבקשכ ?ביצועה

 . וכדומה( נדרשת בטרם תתקבל החלטה

בוצע  הריסוס כי  כתב( נ27.12.2015בתגובת דובר צה"ל לאתר "שיחה מקומית" )מיום  .ב

". נבקשכם ביצוע משימות ביטחון שוטף במרחב באופן מיטבי"על מנת לאפשר המשך 

 סוס לביצוע משימות אלו. לפרט כיצד מסייע הרי

 הציטוט מצ"ב ומסומן א.והעתק הכתבה 

אחרים וחומרים  , מונעי נביטהקוטלי עשביםמתי החל הצבא לרסס נבקשכם לפרט  .ג

 . ובאילו מועדים רכמה פעמים קרה הדב, ברצועה

 ולא ניקוי השטח באמצעים מכניים על הקרקע)בשטח האמור האם נבחנו חלופות לריסוס  .ד

 יר וכדומה(? מהאוו ריסוס

גורמים  -בקביעת מועד הריסוס )למשל  בחשבון נבקשכם לפרט אילו גורמים הובאו .ה

; עונות השנה; אופי הגידולים באזור הסמוך משקעים, רוחות וכדומה כגוןאקלימיים 

  לשטח הריסוס; מצבה הכלכלי של האוכלוסייה וכדומה(.

 ביצוע הריסוס .4
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 האם היה שינוי בהרכב החומרים המרוססיםכעת?  לו חומרים כימיים נעשה שימושיבא .א

 מה גרם לשינוי זה?  -אם כן , וביחס לשנים עברו

מרחק מהגדר(? נבקש לצרף לפי )בדונמים או  שאמור היה להיות מרוססמה גודל השטח  .ב

  .מפה מתוחמת של האזור שיועד להיות מושפע מהריסוס

מה גודל השטח שהושפע מהריסוס )למשל,  מהמתוכנן? אחררוסס שטח  האם בפועל .ג

נבקש לצרף מפה  ? האם הריסוס השפיע על שטחים בתוך מדינת ישראל?כתוצאה מרוחות(

 מתוחמת של האזור שרוסס בפועל ושל האזור שהושפע מהריסוס. 

 היערכות טרם הריסוס .5

ה כדי ליידע את תושבי אזור עוטף עזה בדבר ההחלט נבקשכם לפרט אילו אמצעים ננקטו .א

ננקטו  ידי איזה גורם-מתי ועל לפרט נבקשכם. לרסס שטחים חקלאיים והשלכות הריסוס

 .אמצעים אלו

 כדי למנוע פגיעה באוכלוסיית עוטף עזה כתוצאה נבקשכם לפרט אילו אמצעים ננקטו .ב

 . ננקטו אמצעים אלו ידי איזה גורם-מתי ועל. נבקשכם לפרט לחומרי הריסוס מחשיפה

כדי ליידע את החקלאים ברצועת עזה ואת אוכלוסיית  צעים ננקטונבקשכם לפרט אילו אמ .ג

-נבקשכם לפרט מתי ועל. האזור בדבר הכוונה לרסס שטחים חקלאיים והשלכות הריסוס

 .ננקטו אמצעים אלו ידי איזה גורם

 , למניעת התפשטות חומרי הריסוס בשטח הרצועה נבקשכם לפרט אילו אמצעים ננקטו .ד

  ידי איזה גורם.-מתי ועל

 כדי למנוע פגיעה באוכלוסיית הרצועה כתוצאה נבקשכם לפרט אילו אמצעים ננקטו .ה

 ידי איזה גורם. -לחומרי הריסוס, מתי ועל מחשיפה

 השלכות הריסוס  .6

נבקשכם להעביר מידע בדבר הערכות שנעשו בעבר להשפעת הריסוס על הסביבה,  .א

 האוכלוסייה ועל גידולים חקלאיים באזור, לטווח קצר וארוך.

מגע י הריסוס, בבליעה של חומראו  ה בשאיפהמה ידוע על מידת הסכננבקשכם לפרט  .ב

 , או בהשפעתם בצריכת מים או מזון שנחשפו אליהם.מםע

או  , למקורות מיםלאדמה הריסוסמה ידוע על נזקים ארוכי טווח שגורם נבקשכם לפרט  .ג

 . למי שנחשף אליו

אם כן, נבקשכם  ?ס פגע בשדותיהםשהריסו ברצועה חקלאיםישנו מנגנון לפיצוי האם  .ד

אודות מנגנון זה, כיצד מידע על אודותיו מופץ בקרב חקלאים על למסור לנו מידע 

שעשויים להיפגע מהריסוס, בקשות שהוגשו בעבר לקבלת פיצויים, והמקרים בהם אושר 

 פיצוי לחקלאים שניזוקו כתוצאה מהריסוס. 
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, עמותה רשומה 1999אגרות, תשנ"ט  -ידע)ב( לתקנות חופש המ6יוזכר כי בהתאם לסעיף  .2

 שעות ראשונות של אגרת טיפול.  4-פטורה מאגרת בקשה ומ

 .במצ"ב ומסומן  2016העתק אישור ניהול תקין מטעם רשם העמותות לשנת 

 לתשובתך המהירה אודה.  .3

 

 בברכה,

 מעין נייזנה, עו"ד
 
 
 


