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  שלו� רב, 

   ללימודי� בישראל הגדה המערביתסטודנטי� מכניסת  –בקשה לפי חוק חופש המידע הנדו�: 

או  חוק חופש המידע(להל�:  1998! � בבקשה על פי חוק חופש המידע, התשנ"חאלי הפונ הריני .1

הנהלי�, הקריטריוני� והשיקולי� אשר מנחי�  את) לקבלת מסמכי� המפרטי� החוק

עוד  .סטודנטי� מהגדה המערבית ללימודי� במדינת ישראללכניסת  נוגעבפעולת הרשויות 

 לפי רשימה שתפורט להל�. כניסת הסטודנטי�אודות  נתוני� סטטיסטיי�נבקש 

עקרונות השקיפות ותקינות המינהל העומדי� בבסיס חוק חופש המידע מחייבי� את גילוי  .2

סת סטודנטי� ההנחיות על פיה� פועלי� הגורמי� המנהליי� בבוא� לבחו� בקשות לכני

לחוק), ואי� צור� לנמק את  6פלסטיניי� מהגדה המערבית ללימודי� במדינת ישראל (ראה ס' 

למעלה מ� הצור� נציי� כי עמותת גישה מטפלת  (א) לחוק).7הבקשה לפרסמ� מעבר לכ� (ס' 

 .פלסטיני� המבקשי� ללמוד בישראל, ולפיכ� מידע זה נחו* לה סטודנטי�ב

 הבא:נבקש לקבל את המידע  .3

 :הגשת הבקשות .3.1

הא�  א� כ�, נבקש למסר�. הא� קיימי� נהלי� המסדירי� את הגשת הבקשות? .3.1.1

 פורסמו בעברית ובערבית?  א� כ�, היכ�?

 למי יש להגיש את הבקשות? .3.1.2

 ומסמכי� אלו נתוני� –הא� ישראל הנפיקה טופס בקשה סטנדרטי, וא� לא  .3.1.3

 ישראל דורשת שיועברו אליה?

במסגרת בג"צ הקריטריוני� שהוצגו קשה? הא� מה ה� תנאי הס/ להגשת ב .3.1.4

, לא פורס�) 25.5.09(פסק די� מיו� סלאמה נ' מפקד כוחות צה"ל באיו"ש , 8242/06

א� כ�, לגבי אלו תוכניות יש המלצה של משרד החינו� או של גורמי� עדיי� בתוק/? 

ליטי� בינלאומיי�? אלו תארי�/תוכניות ה� בעלי פוטנציאל סיכו� ומי ועפ"י מה מח

 ?אלומעי� החלטות 

 שנתית/סמסטריאלית?  ת סטודנטי�הא� יש מכס .3.1.5
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 ת הבקשהחינב .3.2

 ?ומה הרכבו מי הגו/ הבוח� את הבקשות .3.2.1

  אלו שיקולי� נשקלי� בעת בחינת הבקשות? .3.2.2

 מה ה� השיקולי� לעניי� היתר לינה?  .3.2.3

 מת� מענה לבקשות .3.3

 הא� הוא מנומק ובאיזו שפה הוא נכתב?  הא� נית� מענה בכתב לבקשות? .3.3.1

 כיצד מועבר המענה אל מגיש הבקשה? .3.3.2

 לקבל נתוני� אודות הבקשות, כדלקמ�: נבקש , תנאי הס/ והשיקולי�,נוס/ לפרוצדורה .4

4.1.  �כמה בקשות למעבר סטודנטי� מהגדה לישראל הוגשו בכל שנה ושנה בשבע השני

לישראל אושרו בכל שנה ושנה בשבע כמה בקשות למעבר סטודנטי� מהגדה  האחרונות?

 השני� האחרונות?

מתו� כלל הבקשות שאושרו, כמה סטודנטי� אכ� ניצלו את ההיתר ונכנסו ללמוד  .4.2

 בישראל?

כמה מהבקשות שהוגשו היו לתואר שני וכמה לתואר שלישי? כמה מהבקשות שאושרו  .4.3

 היו לתואר שני וכמה לתואר שלישי?

ושרו על פי תחומי הלימוד המבוקשי� ועל פי שהוגשו והבקשות שאפילוח הבקשות  .4.4

 המוסד האקדמי בו ביקשו המבקשי� ללמוד.

 הבקשות שאושרו. שהוגשו ושל של הבקשותגילאי ועפ"י מצב משפחתי  ,פילוח מגדרי .4.5

 פילוח של הבקשות שסורבו לפי נימוקי הסירוב. .4.6

אוחר מ� התקופה לאור כל האמור לעיל, אבקש� בזאת להעביר לידינו בהקד� האפשרי, ולא י .5

קבלה על תשלו� האגרה מיו�  מצ"ב האמור. הקבועה בחוק, את המידע המפורט במכתבי זה

31.7.2012 .                                                                                                 

                          

                

  בברכה,

  

  , עו"דרועי רוטמ�


