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פרסום והפצת סטאטוס  פניות חוזרות ונשנות אליכם בענייןשאחר בכתב להריני פונה אליך  .1

 . הניבו דברטרם  ות עדכניהרשא

באמצע חודש  .אינן מתיישבות זו עם זושנתקבלו בסוגיה  שונותהתשובות לא זו אף זו. ה .2

כי קיים נוסח מעודכן של סטאטוס הרשאות, אלא שיש "לבלמ"ס" נציג משרדך דצמבר טען 

ת יועבר אלינו. במכתבך שבסימוכין טענת כי אתם "מבצעים עבודת מטה נרחבבטרם  נוסח זה

 אכן גובשאודות תצורתו של מסמך סטאטוס ההרשאות", וכי "מסמך סטאטוס הרשאות 

 יישלח אלינו בסופה סטאטוס ההרשאותשובימים אלו מבוצעת בדיקת ביטחון מידע", 

מאז משלוח אותה תשובה, ולמרות פניות נוספות למשרדך, ויפורסם באתר הזמני של מתפ"ש. 

הסטאטוס האחרון . עדכני של סטאטוס הרשאות כל נוסחולא פורסם לא התקבל אצלנו 

, לפני כחודשיים, ואין מחלוקת שמאז פרסומו שונו ועודכנו 2015פורסם בחודש נובמבר 

 לפחות חלק מההנחיות המופיעות בו. 

בכל הכבוד, לא ברור מדוע נדרש חודש לצורך בדיקת ביטחון המידע המופיע במסמך  .3

רוב המידע המפורסם בו כבר עבר פר שנים, כאשר המתפרסם, בשינויים מינוריים, מזה מס

 , ואין צורך לשוב ולבחון אותו. בדיקה כזו

אודות "תצורת" המסמך, נבקשכם להעביר לנו על ככל שהעיכוב במשלוח נובע מעבודת המטה  .4

את הנוסח עצמו, וכאשר תשונה "תצורתו", להעביר אלינו את הנוסח בתצורה החדשה. מכל 

צורה" אינו מצדיק עיכוב של חודש בפרסום לציבור של מסמך הנחיות מקום, אף עדכון ה"ת

הוא הנוהל המרכזי מסמך זה המחייב את המתפ"ש וגורמים שונים הכפופים אליו. תקף 

המבהיר את המגבלות על התנועה לתוך ומחוץ רצועת עזה והגדה המערבית, וככזה הוא בעל 

הוראות החוק מחייבות, כמובן, פרסום של כלל הנהלים המנחים את הרשות חשיבות מכרעת. 

ושיש להם נגיעה או חשיבות לציבור. בוודאי שבמקרה של נוהל מרכזי הכולל מידע עדכני 

וייחודי, שלא ניתן לקבלו בדרך אחרת ונוגע לאוכלוסייה מוחלשת, חובה זו מקבלת משנה 

 תוקף. 

סטאטוס הרשאות העדכני לנציגי המשרד הפלסטיני י עיקרמבלי לגרוע בחשיבות העברת  .5

צוין במכתבכם שבסימוכין(, בכך לא די כדי לעמוד בדרישת הפרסום לעניינים אזרחיים )כפי ש

אינה המשרד  פה לנציגי-העברת עדכונים בכתב או בעלכפי שציינו לא אחת, הקבועה בחוק. 

וודאי שהיא אינה מאפשרת לציבור מבטיחה נגישות של הציבור הפלסטיני להנחיות במלואן. ב

 הישראלי, לעורכי דין ולארגונים ישראליים כל דרך להבין מהן ההנחיות התקפות. 
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כמצביעה על אלא  בפרסום הסטאטוס העדכני אפשר להבין את ההתמהמהות הרשלניתאי  .6

העדיפות הנמוכה שמייחס המתפ"ש לפרסום הנחיות ולעמידה בדרישות החוק. מסקנה זו 

. וכתיבת נהליםפרסום ול לאתר האינטרנטביחס התנהלות המתפ"ש לנוכח  מתחזקת

 22775-02-11התנהלות קלוקלת זו הצריכה פניות חוזרות ונשנות לבתי המשפט )ר' עת"מ 

שהובילה לפרסום  21525-07-13שהובילה לפרסום קבוע של מסמך סטאטוס הרשאות; עת"מ 

לפרסום כלל נהלי מתפ"ש(. בלא שינוי  51147-05-14דו"ח שנתי לפי חוק חופש המידע; עת"מ 

מהותי בהתנהלות המתפ"ש והפנמה של החובה לציית לחוק ולהקפיד על עקרונות השקיפות 

 והמינהל התקין, לא יהיה מנוס מהגשת עתירות נוספות. 

 . התקף כיוםאת נוסח סטאטוס הרשאות  בלא דיחוילהעביר לנו  כםאבקשלנוכח האמור,  .7

 

 בברכה,

 

 מעין נייזנה, עו"ד                                                                                        


