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        10015מספרנו:   

  לכבוד: 
  רס"� גיא ענבר

   הממונה על יישו� חוק חופש המידע
  מתפ"ש

  
  

    
      03�6976298באמצעות פקס:                                     

  

  שלו� רב,
                                                                                           

ונתוני� סטטיסטיי� אודות המחווה המדינית לשינוי , שיקולי�, קריטריוני� נהלי�,הנדו�: 
  �1998 בקשה לפי חוק חופש המידע, התשנ"ח –מע� מרצועת עזה לגדה המערבית

  

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

אשר מנחי�  והשיקולי� הקריטריוני� ,הנהלי� את� ) לקבלת מסמכי� המפרטיהחוק

עוד נבקש  .למחווה המדינית לשינוי מע� מרצועת עזה לגדה המערבית נוגעב פעולת הרשויות

 אודות המחווה לפי רשימה שתפורט להל�.  נתוני� סטטיסטיי�

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

לשינוי מע� מרצועת עזה ההנחיות על פיה� פועלי� הגורמי� המנהליי� בבוא� לבחו� בקשות 

(א) 7לחוק), ואי� צור! לנמק את הבקשה לפרסמ� מעבר לכ! (ס'  6(ראה ס'  לגדה המערבית

 לחוק). 

א, על פי כ� ומעבר לנדרש נציי�, כי בבסיס בקשה זו עומד רצוננו לפזר את העמימות סביב  .3

מאחר וככל הידוע לנו, ומעול� לא התפרסמו הנהלי�, הקריטריוני� והשיקולי� זה נושא 

 �בצורה רשמית ומסודרת על ידי ישראל, והמידע שנמצא בידינו לוקט ממכתבי� פרטניי

בלבד. זאת ועוד, לאחרונה החלו להתקבל במשרדינו מכתבי סירוב לפניות לשינוי מע� 

הנהלי� להגשת  עלינו לדעת מה�ות אלו, על מנת לטפל כראוי בפניבמסגרת המחווה. 

� .לבחינת�והשיקולי� הקריטריוני�  הבקשות ומה

 הבא: הפרוצדורלי נבקש לקבל את המידע .4

 הגשת הבקשה) 1(4

 היכ� נית� להגיש את הבקשה?   .א

אלו נתוני� ישראל דורשת  –הא� ישראל הנפיקה טופס בקשה סטנדרטי, וא� לא   .ב

 שיועברו אליה? 

� למסור מסמכי� שמועברי� לישראל יחד ע� הבקשה? הא� הפוני� נדרשי  .ג 

 למי עוברת הבקשה בצד הישראלי?   .ד

 היכ�? ובעברית ו/או בערבית  נהלי הגשת הבקשההא� פורסמו   .ה

 הא� נית� עדי� להגיש בקשות?   .ו
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  תנאי ס,) 2(4

 הא� קיימי� תנאי ס, להגשת הבקשה, וא� כ�, מה ה�?  .א

א� כ�, אילו תנאי� היו  הא� מאז הוחלט על המחווה ועד היו�, שונו תנאי ס, אלו?  .ב

 ?בתוק, באיזו תקופה

 היכ�?ו ,הא� פורסמו תנאי הס, בעברית ו/או בערבית  .ג

  ת הבקשהחינב) 3(4

 לגביה�? הסמכות להחליטמי למי בוח� את הבקשות ו   .א

 אלו שיקולי� נשקלי� בעת בחינת הבקשות?  .ב

  מענה לבקשה  )4(4

 הא� המענה הוא בכתב? הא� כלול בו נימוק?   .א

  בקשהב דיו�הפרוצדורה לאחר ) 5(4

 לאחר אישור הבקשה ופרסו� שמו, מה נדרש הפונה לעשות לש� שינוי המע� בפועל?     .א

א� המענה שלילי, הא� קיי� הלי! ערר, שימוע או כל פרוצדורה דומה? וא� כ�, מה   .ב

 הפרוצדורה שמכתיבה את ההלי!? 

 רוצדורה נבקש, כאמור, לקבל נתוני� אודות הבקשות, כדלקמ�:בנוס, לפ .5

  הגשת הבקשה) 1(5

 כמה בקשות הוגשו?   .א

 והמענה לה בחינת הבקשה)2(5

כמה ילדי� נילווי� אושרו? מהו גיל הקטינות כמה בקשות נענו בחיוב? כמה בשלילה?   .א

 לצור! בקשה זו?

בשל אלו  "שנידונו לגופ� הא� בקשות נדחו בשל אי עמידה בתנאי הס,, כמה? הבקשות   .ב

 עילות נדחו בקשות? כמה נדחו בשל כל עילה ועילה? 

 הנפיקו ספח חדש?  מה� כמה  " שבקשת� אושרה מבי� הפוני�   .ג

כמה מה� נמצאו בעת האישור מחו1 לגדה המערבית?  –מבי� הפוני� שבקשת� אושרה   .ד

 בקשה? הלאחר אישור כמה מה� נכנסו לגדה 

קיבלו בוטל שינוי המע� לאחר הפרסו�? כמה לכמה  –ה מבי� הפוני� שבקשת� אושר  .ה

 ? את שינוי המע� לבטלהודעה על כ! שהרשויות שוקלות 
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, א! �עוד נציי� כי ידוע לנו שהלי! בדיקת הבקשות ופרסו� השמות שאושרו טר� הסתיי .6

חודשי� לא נתפרסמה כל  10למרות זאת אנו מבקשות את המידע כעת, ג� בשל העובדה שזה 

בשל העובדה כי אנו מייצגות תושבי� פלסטיניי� שבקשת� סורבה או ג� חדשה ורשימה 

 עומדת בפני ביטול ולפיכ! יש לנו צור! מידי בנתוני� כדי להעניק לה� ייצוג מיטבי.  

7.  � .28.6.2012תשלו� האגרה בוצע באמצעות שירות התשלומי� של משרד הבטחו� ביו

� .מצ"ב העתק אישור תשלו

 אודה.לתשובת! המהירה  .8

  

  בברכה,

  

  , עו"דד"ר נעמי הגר

 מנהלת המחלקה המשפטית

   

  

 

  


