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סחורות מעבר כידוע לך, עמותת "גישה" מתמקדת בקידום חופש התנועה של אנשים ו 70

במסגרת פעילותנו, אנו אוספים מידע ממקורות שונים0 אחד המקורות מרצועת עזה ואליה0 

 הוא כמובן אתר המתפ"ש שבו מתפרסמים דו"חות שבועיים וחודשים על הפעילות במעברים0

הן את מספר  ,מקריאת הדו"חות עולות שאלות באשר לאופן שבו הנכם סופרים ומציגים

העוברים והן את מעבר הסחורות0 כדי ליעל את עבודתנו אנו וכדי שהדו"חות יהיו בהירים 

וישקפו את הנתונים שאתם מבקשים להציג, אנו מפנות אליכם מספר שאלות הבהרה לגבי 

הבהירות השתמשנו בדו"ח החודשי -אי תהנתונים המתפרסמים באתרכם0 רק לשם הדגמ

 2.720לחודש מרץ 

 ר אנשיםמעב

permits, individuals 0כאשר הנכם סופרים מעבר אנשים, הנכם מתייחסים לשני מונחים:  20

, 3,333  -מכיוון ששני המונחים אינם זהים, לא ניתן לדעת אם מספר היוצאים בחודש מרץ 

אנשים שונים, או שחלקם של היוצאים )בעיקר סוחרים, אנחנו  3,333יציאות של  3,333כולל 

0 כך גם לגבי יוצאים יותר מפעם אחת בחודש ולכן גם נספרים יותר מפעם אחתמניחות(, 

סוחרים שונים שיצאו, או שכל  7,6,1-בהאם אכן מדובר  7,6,10 –מספר הסוחרים שיצאו 

 יציאה נספרת כיציאה אינדיבידואלית? 

, אך שמחברים את 7,126 –ת בכך שמספר ההיתרים הכללי מצוין כ מהבהירות מועצ-אי  30

0 בנוסף 7,633הסכום הינו  –ספרים של קטגוריות החולים, עובדי ארב"ל וביקורי משפחה המ

הסוחרים0  7,6,1לפער במספרים, לא ברור כיצד מכלילים בספירה הכללית, אם בכלל, את 

ההיתרים שצוינו כמספר הכללי של  7,126ברור  כי ההיתרים שלהם, אינם נספרים במסגרת 

 ההיתרים0 

ונים שלוש קטגוריות בלבד של היתרים: חולים ומלוויהם, עובדי ארב"ל בנוסף, הנכם מ 10

וביקורי משפחה0 מאחר ובפועל יוצאים אנשים גם לצרכים אחרים )השתלמויות, כנסים, ילדי 

 קייטנות, כדורגלנים חזרה לגדה ועוד00(, היכן מופיעות קטגוריות אלו בספירה הכללית? 
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סוחרים לצאת את הרצועה0 האם  ..7-אפשרים לפורסם כי בכל יום מ –באשר לסוחרים  0,

בכל רגע נתון ישנם היתרים המונפקים מידי יום מחדש, או שמא  ..7הכוונה שיש מכסה של 

 אנשים שאוחזים בהיתר סוחר בתוקף?  ..7

 מעבר סחורות

נכם סופרים בפועל את מספר האם ה,  truckloads –נכם מפרסמים את מספר ה הכאשר  60

 מספר הבקשות המועברות מן הצד הפלסטיני?המשאיות הנכנסות לכרם שלום, או שמא את 

טריילר ופול טריילר, -בהתחשב בעובדה שלא כל המשאיות זהות, )ישנן משאיות סמי 10

כל סוגי המשאיות, בין אם הן כוללות מטען אחד, או שניים, (,  האם ומשאיות בגדלים שונים

 נספרת כמשאית אחת?  –וללא קשר לגודלן, כל אחת מהן 

בגרף הכנסת הסחורות קיימת חלוקה בין סחורה המיועדת למגזר הפרטי לבין סחורות  30

 ,מאידך 0משאיות לארב"ל 1.1מחד, עפ"י הגרף של חודש מרץ, נכנסו המיועדות לארב"ל0 

משאיות של חומרי בנין, שידוע שכולן מיועדות לארב"ל בלבד0 כיצד  7,761ין כי נכנסו מצו

אפשר ליישב את שני הנתונים הסותרים לכאורה האלו? מדוע לא נספרות משאיות חומרי 

 , כמשאיות המיועדות לארב"ל? 2הבניין בתוך הגרף בעמ' 

 סיכום

, כדי שאנו ואחרים ניטיב לעשות אודה לכם אם תבהירו את שדורש הבהרה בהקדם האפשרי 90

 0שימוש בנתונים המתפרסמים תדיר באתרכם

 

 ,בברכה

 

 ד"ר נעמי הגר, עו"ד

 מנהלת המחלקה המשפטית

 
 


