
 

 

 29.1.2015: תאריך
 10014 מספרנו:

 לכבוד 
 עו"ד מיכל טנא

 02-6467085באמצעות פקס:  שרד המשפטיםהממונה על יישום חוק חופש המידע במ
 

 שלום רב,

  – 1998-פי חוק חופש המידע, תשנ"חבקשה על הנדון: 
 הפלסטינית לישראל מועצהמניעת כניסה של חייבים משטחי הנוהל 

 

 חופש חוק פי על בבקשהובשם עמותת "קו לעובד" " גישה" עמותת שםב, יךיאל פונה הריני .1

נתונים על אודות יישום  לקבלת( החוק או המידע חופש חוק: להלן) 1998-ח"התשנ, המידע

הממונה על של  הפלסטינית לישראל" מועצה"מניעת כניסה של חייבים משטחי הנוהל 

שאושר בישיבת הממשלה ביום , כפי )להלן: הנוהל( העזרה המשפטית במשרד המשפטים

22.3.1998 . 

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

פרט כי המידע המבוקש נדרש נ הצורך מן למעלה(. לחוק( א)7 סעיף) למידע הבקשה את לנמק

המערבית ומרצועת מהגדה סטינים לצורך שמירה על זכויותיהם של לקוחותינו, תושבים פל

עשויות להיות השלכות משמעותיות באשר למימוש הוראות הנוהל לשעזה; זאת מאחר 

 תנועה ולחיי משפחה. העיסוק, חופש הזכויותיהם הבסיסיות כגון הזכות לחופש 

 :הבא המידע את לקבל נבקשלאור האמור לעיל,  .3

א לנוהל בין 2 לממונה על בסיס סעיףידי רשות שלטונית -עלמספר הבקשות שהוגשו  .א

)דו"ח לתשלום קנס, דו"ח מסוג  סוג החובשנים,  לפי: , בחלוקה2014-2011השנים 

-50,000, ₪ 10,000-0)בחלוקה לארבע קבוצות: סכומים שנעים בין גובהו ברירת משפט(, 

רשות השלטונית שהגישה את זהות ה, (₪  120,000ומעל  ₪  120,000-50,000, ₪ 10,000

בנוסף, מתוך . מרצועת עזהחייבים מהגדה המערבית לעומת  ביםחייחלוקה לו הבקשה

 .ברישאבפילוח כמפורט  כלל הבקשות, מספר הבקשות שאושרו

-2014א לנוהל בין השנים 3לממונה על בסיס סעיף ידי נושה -עלמספר הבקשות שהוגשו  .ב

מהגדה  ביםוחלוקה לחיי( לפי סעיף א')בחלוקה גובה החוב  ,שניםבחלוקה לפי: , 2011

בנוסף, מתוך כלל הבקשות, מספר הבקשות מרצועת עזה. חייבים המערבית לעומת 

 .ברישאבפילוח כמפורט  שאושרו

לנוהל  4לממונה על בסיס סעיף באמצעות לשכת ההוצאה לפועל מספר הבקשות שהוגשו  .ג

וחייבים  ,)בחלוקה לפי סעיף א( , גובה החובשנים לפי: , בחלוקה2014-2011בין השנים 

בנוסף, מתוך כלל הבקשות, מספר מרצועת עזה. חייבים הגדה המערבית לעומת מ

 .בפילוח כמפורט ברישא הבקשות שאושרו



 

 

 

- 2 - 

 .2014נכון לסוף שנת  פי נוהל זה-על מספר החייבים שקיימת כנגדם מניעה .ד

ידי הממונה -מספר החייבים שהייתה קיימת כנגדם מניעה מעין זו, אך היא הוסרה על .ה

 . 2014עד  2011בין השנים ב, 12א או 12על בסיס סעיפים  וב,לאחר שהוסדר הח

בין לנוהל,  13על בסיס סעיף  מתאם המשפטיםידי חייבים ל-מספר ההשגות שהוגשו על .ו

לעומת מספר ההשגות שנדחו,  מספר ההשגות שהתקבלו –, ומתוכן 2011-2014השנים 

 .כולל הנימוק לדחייתן

לנוהל, בין השנים  14לממונה על בסיס סעיף  ידי חייבים-מספר הערעורים שהוגשו על .ז

לעומת מספר הערעורים שנדחו, כולל  מספר הערעורים שהתקבלו –, ומתוכן 2014-2011

 .הנימוק לדחייתם

ההתקשרות  פרטיבסעיף ההגדרות, וכן מהם  , כפי שמופיעמיהו "מתאם משפטים" .ח

 ?עימו

צה הפלסטינית. מיהו הנציג קובע כי רשימת החייבים תועבר לנציג המועלנוהל  8סעיף  .ט

 ומהם פרטי ההתקשרות עימו?

, עמותה רשומה 1999-ט, תשנ"(אגרות))ב( לתקנות חופש המידע 6יוזכר כי בהתאם לסעיף  .4

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

 'אמצ"ב ומסומן  2015העתק אישור ניהול תקין מטעם רשם העמותות לשנת 

 התקופה מן יאוחר ולא, האפשרי בהקדם לידינו להעביר בזאת אבקשך, ללעי האמור לאור .5

 . וז בקשהב הנדרש המידע את, בחוק הקבועה

 לתשובתך אודה.  .6

 

 בברכה,

 

 טליה רמתי, עו"ד

 

 

 


