
 

 

 

 2017מרץ  19                              לכבוד

 סגן עמרי דן

 הממונה על יישום חוק חופש המידע

 cogat.pnz@gmail.comנשלח באמצעות מייל:                        מתאם פעולות הממשלה בשטחים

 שלום רב,

 1998–לפי חוק חופש המידע, התשנ"חת מידע בקשהנדון: 

למתאם פעולות הממשלה בשטחים נתונה הסמכות לספק היתרים שונים הנוגעים לתנועת 

 פלסטינים משטחי הגדה המערבית ורצועת עזה לשטח ישראל, ובין האזורים, למטרות שונות. 

בנוגע את המידע הבא, וזאת,  לקבלנבקש  1998–חוק חופש המידע, התשנ"חלהוראות בהתאם 

 :בחלוקה לחודשיםו 2017–2012לשנים 

בקשות הנוגעות להיתרי יציאה לצורך טיפול רפואי, בחלוקה לשנים רשימת ה .1

 לאזור מגורי המבקש/ת.המוזכרות לעיל וכן בחלוקה לקבוצות גיל, למגדר, ו

 שהוגשו;מספר הבקשות  .א

 מספר הבקשות שהתקבלו; .ב

 מספר הבקשות שסורבו בחלוקה לעילות הסירוב; .ג

 מספר המלווים שהתבקשו; .ד

 מספר המלווים שניתן להם אישור; .ה

 מספר המלווים שסורבו בחלוקה לעילות הסירוב; .ו

 משך זמן הטיפול הממוצע, לרבות סטיית תקן. .ז

לטובת חזרה לביתם  בקשות לכניסה לישראל לתושבי הגדה המערבית שנמצאים בעזה .2

 שבגדה המערבית בחלוקה לשנים המוזכרות לעיל וכן בחלוקה לקבוצות גיל ולמגדר.

 מספר הבקשות שהוגשו; .א

 מספר הבקשות שהתקבלו; .ב

 מספר הבקשות שסורבו בחלוקה לעילות הסירוב; .ג

 משך זמן הטיפול הממוצע, לרבות סטיית תקן. .ד

בחלוקה מוזכרות לעיל בחלוקה לשנים הבקשות לקבלת היתר עיסוק בישראל  .3

 .בגדה המערבית בקש/תמוכן לאזור המגורים של הלקבוצות גיל, למגדר 

 מספר הבקשות שהוגשו; .א

 מספר הבקשות שהתקבלו; .ב

 מספר הבקשות שסורבו בחלוקה לעילת הסירוב; .ג

 משך זמן הטיפול הממוצע, לרבות סטיית תקן. .ד

בקונסוליות זרות בחלוקה  בקשות לכניסת תושבי עזה לישראל לראיונות לקבלת ויזה .4

 לשנים המוזכרות לעיל וכן בחלוקה לקבוצות גיל ולמגדר.

 מספר הבקשות שהוגשו; .א

 מספר הבקשות שהתקבלו; .ב



 

 

 

 מספר הבקשות שסורבו בחלוקה לעילת הסירוב; .ג

 משך זמן הטיפול הממוצע, לרבות סטיית תקן. .ד

בחלוקה לקבוצות בקשות לביקורי כלואים בישראל בחלוקה לשנים המוזכרות לעיל  .5

 למגדר, וכן לאזור המגורים של המבקש/ת.גיל, 

 מספר הבקשות שהוגשו; .א

 מספר הבקשות שהתקבלו; .ב

 מספר הבקשות שסורבו בחלוקה לעילת הסירוב; .ג

 משך זמן הטיפול הממוצע, לרבות סטיית תקן. .ד

בקשות לכניסה לישראל )לרבות לצורך יציאה לחו"ל( לצורך השתתפות בכנסים  .6

בחלוקה לקבוצות גיל, בחלוקה לשנים המוזכרות לעיל  מקצועיות ובהשתלמויות

 למגדר, וכן לאזור המגורים של המבקש/ת.

 מספר הבקשות שהוגשו; .א

 מספר הבקשות שהתקבלו; .ב

 מספר הבקשות שסורבו בחלוקה לעילת הסירוב; .ג

 משך זמן הטיפול הממוצע, לרבות סטיית תקן. .ד

ולתקנות, יש להשיב לבקשה זו תוך זמן שלא יעלה נבקש להזכיר כי בהתאם לחוק חופש המידע 

על שלושים ימים. כמו כן, הן התנועה לחופש המידע והן עמותת גישה פטורות מתשלום אגרת 

במקרה ₪.  148בקשה, ומתחייבות, ככל שיידרשו לכך, לשלם אגרת טיפול והפקה עד לסכום של 

עמידה במועדים -יצוין כי אישל דרישה לתשלום גבוה מזה, נדרשת הסכמת העמותות. עוד 

 את האפשרות לגבות אגרת טיפול והפקה. תמנעהקבועים בחוק, 

  
 בתודה ובברכה,

 
                             

 
 מיכל לופט, עו"ד

 עמותת גישה
03-6244120 

 

 אור סדן, עו"ד
 התנועה לחופש המידע

052-3687579 
 

 
 

 


