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 :לכבוד
 גב' הדר הורן

 המידע חופש חוק יישום על הממונה
 דוא"ל באמצעות                                           ש"מתפ

 

 ,רב שלום

נתונים על אודות  – 1998-, תשנ"חהמידע חופש חוק פי לע בקשה: הנדון
 עזהלרצועת  מים וחשמלואספקת פעילות המעברים 

)להלן:  1998-ח"התשנ, המידע חופש חוק פי על בבקשה" גישה" עמותת בשם, יךיאל פונה אני .1

ביחס  "ארז" ו"כרם שלום" פעילות המעברים נתונים על אודות תלקבל( חוק חופש המידע

 . לרצועת עזה מים וחשמלוכן אספקת  למעבר אנשים וסחורות

ר שהמתפ"ש חדל מלפרסם נתונים אלו בקשה זו מכוח חוק חופש המידע מופנית אליך לאח .2

לפני חודשים ארוכים ומתכתובת עם קצין פניות הציבור במתפ"ש עולה כי אין בכוונת 

הקצאת , משיקולי תקציב והמתפ"ש לחדש את פרסום הנתונים כפי שעשה בעבר ובמשך שנים

 .  כוח אדם

 חובה אין כי בעיםקו המידע חופש חוק בבסיס העומדים המינהל ותקינות השקיפות עקרונות .3

 מטפלת" גישה" עמותת כי נציין הצורך מן למעלה(. לחוק( א)7 סעיף) למידע הבקשה את לנמק

בדגש על ההגבלות על  תנועה של פלסטינים תושבי רצועת עזהחופש סוגיות הנוגעות לב

ים ישל תנועת סחורות במעברים ולפיכך נתונים אלו רלוונט, וכן בסוגיות תנועתם במעברים

  תר לעבודתנו השוטפת.ביו

עד לאחרונה באופן שוטף באתר  ת שהתפרסמודו"חונתונים שפורסמו במסגרת הה הנה כי כן, .4

המתפ"ש, היוו את אחד ממקורות המידע הרשמיים הבודדים באשר למדינות הממשלה 

 חיוני לציבור לקוחותינו.מקור מידע הכרחי והיוו כן -ועל בשטחים

מים ואספקת יר לידנו נתונים על אודות פעילות המעברים לאור האמור לעיל, אבקשך להעב .5

 לפי הפירוט הבא:לרצועת עזה  וחשמל

בחלוקה  2015ועד לסוף חודש ינואר  2014חודש מאי החל מבמעבר ארז  העובריםמספר  .א

)זרים, טעמים  היתר מעברכניסה/יציאה מרצועת עזה, סוג בפילוח לפי: ו חודשיםל

לצורך יציאה לחו"ל  י אסירים, מתפללים, מעבר בישראל, ביקורסוחריםהומניטאריים, 

 .או אחרים(

ועד לסוף חודש  2014דרך מעבר כרם שלום החל מחודש מאי  נכנסושמספר המשאיות  .ב

מזון, ציוד סוג הסחורה שהועברה ) בחלוקה לחודשים ובפילוח לפי 2015ינואר 

 .חשמל, חומרי בנייה, אחר( הומניטארי, מוצרי
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ועד  2014החל מחודש מאי לרצועת עזה דרך מעבר כרם שלום הוכנסה פירוט הסחורה ש .ג

לפי טיבה ומשקלה כפי שהופיע בטבלאות בחלוקה לחודשים,  2015לסוף חודש ינואר 

 לאחרונה.המצורפות לדו"חות השבועיים שפורסמו עד 

ועד לסוף חודש  2014דרך מעבר כרם שלום החל מחודש מאי  שיצאומספר המשאיות  .ד

ובפילוח לפי יעד השיווק )גדה מערבית או ייצוא לחו"ל( בחלוקה לחודשים  2015ינואר 

 . משאיתלומשקל הסחורה  ובתוספת סוג הסחורה שהועברה

ועד לסוף  2014דרך מעבר כרם שלום החל מחודש מאי ן כניסתאושרה שמספר המשאיות  .ה

 בחלוקה לחודשים, אך לא הגיעו למעבר.  2015ינואר חודש 

חלוקה יומית לתאריכים שבין ד' לעיל, נבקש לקבל את הנתונים גם ב-לעניין סעיפים א' .ו

 .13.1.2015 –ועד ל 8.1.2015 -ה

 .2014בשנת לרצועת עזה מישראל שנכנסה המים השנתית של כמות ה .ז

ועד לסוף חודש  2014מאי  אספקת החשמל מישראל לרצועת עזה החל מחודשמכירת/ .ח

 , לפי חלוקה לחודשים.2015ינואר 

בנוסף, נבקש פירוט ההתקדמות של פרויקטים בינלאומיים ברצועת עזה החל מחודש מאי  .6

פירוט של פרויקטים חדשים שאושרו במהלך תקופת כן , ו2015 ועד לסוף חודש ינואר 2014

 הזמן האמורה.

בחלוקה יומית, שבועית וחודשית, באתר המתפ"ש  ויודגש, לו היו ממשיכים לפרסם דו"חות .7

כיוון שהנתונים  –כפי שנעשה עד לאחרונה, בקשתנו זו הייתה מתייתרת. במילים אחרות 

שובו לפרסמם, נאלץ אנו תשאתר המתפ"ש, אך עד לודה להשבת הדו"חות ננמצאים בידכם, 

 הנתונים בבקשות חופש מידע פרטניות. להמשיך ולבקש את

של היחידה הממשלתית לחופש מידע,  28.5.2013מיום  7פי נוהל חופש מידע מס' בנוסף, על  .8

ם המידע המבוקש מצוי בידי הרשות בפורמט א, שכותרתו "צורת )פורמט( המידע הנמסר"

 , עליה למסרו בצורה זו. Excelממוחשב, כדוגמת קובץ  פתוח לעיבוד

 רשומה עמותה, 1999-ט"תשנ(, גרותא) המידע חופש לתקנות( ב)6 לסעיף בהתאם כי יוזכר עוד .9

נציין כי אישור ניהול תקין לשנת . טיפול אגרת של ראשונות שעות 4-ומ בקשה מאגרת פטורה

 צורף לבקשותינו הקודמות ולכן לא ראינו צורך לצרף אותו שוב.  2015

 התקופה מן יאוחר ולא, האפשרי בהקדם לידינו להעביר בזאת אבקשך, לעיל האמור כל לאור .10

 .זה במכתב הנדרש המידע את, בחוק בועההק

                                                                                                        

 בברכה,

 
 טליה רמתי, עו"ד


