
 

 

 

 2017יולי  09                               לכבוד

 צחי נוימןסגן 

 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: 

 (3.7.2017ומיום  25.5.2017, מיום 19.4.2017מיום  15610 – ; שלכם כללי19.3.2017)סימוכין: שלנו מיום 

 קיבלנו בתודה את תשובתך שבסימוכין.  .1

או  Excelש בפורמט הניתן לעיבוד, קרי קובץ קשהתבראשית, נבקש לקבל את המידע  .2

 המאפשר העתקה. זאת, במיוחד בנוגע לטבלאות המצויות במידע שהתקבל. Docבפורמט 

במענה חלקי ביותר  כפי שציינת במענה וכפי שעולה בבירור מעיון בתשובה, מדוברשנית,  .3

הזמן  –הימים  120שהתקבל ימים ספורים בלבד עובר לחלוף למידע שהתבקש, 

אשר על כן, אנו מצפים לקבל עד תום מועד  לאחר הארכות שונות.למתן מענה המקסימלי 

לנוחיותכם, להלן ריכוז מענה מלא לכל המידע שטרם התקבל. , 19.7.2017-יום ה –זה 

 של המידע החסר:

חלוקת הנתונים  –בקשות להיתרים לצורך טיפול רפואי  – לבקשה 1 לסעיף בהתאם .א

; פירוט של עילות 2012; נתונים משנת לבקשות מתושבי עזה לפי שנים ביחס

 הסירוב; חלוקה לקבוצות גיל ומגדר של המבקשים.

חלוקת  –בקשות להיתרים לצורך חזרה לגדה מעזה  – לבקשה 2 לסעיף בהתאם .ב

; פירוט של עילות הסירוב; חלוקה לקבוצות 2012; נתונים משנת הנתונים לפי שנים

 גיל ומגדר של המבקשים.

חלוקת  –בקשות להיתרים לצורך תעסוקה בישראל  – לבקשה 3 לסעיף בהתאם .ג

פירוט כמה בקשות אושרו וכמה סורבו; ; 2012; נתונים משנת הנתונים לפי שנים

 פירוט של עילות הסירוב; חלוקה לקבוצות גיל ומגדר של המבקשים.

בקשות להיתרים לצורך יציאה מעזה לראיונות  – לבקשה 4 לסעיף בהתאם .ד

; פירוט של עילות 2012; נתונים משנת חלוקת הנתונים לפי שנים –בקונסוליות 

 ; חלוקה לקבוצות גיל ומגדר של המבקשים.הסירוב

חלוקת  –בקשות להיתרים לצורך ביקורי כלואים  – לבקשה 5 לסעיף בהתאם .ה

פירוט של ; 2012; נתונים משנת ההנתונים לפי שנים ביחס לבקשות מתושבי עז

 ; חלוקה לקבוצות גיל ומגדר של המבקשים.עילות הסירוב

בקשות להיתרים לצורך השתתפות בכנסים  – לבקשה 6 לסעיף בהתאם .ו

; חלוקת הנתונים לפי שנים ביחס לבקשות מתושבי עזה –ובהשתלמויות מקצועיות 



 

 

פירוט של עילות ; 2012נתונים משנת  ;פירוט כמה בקשות אושרו וכמה סורבו

 חלוקה לקבוצות גיל ומגדר של המבקשים.  הסירוב;

 בכנסים השתתפות לצורך להיתרים לבקשותלבכם, המידע שהתבקש נוגע  לתשומת

"ל לחו היוצאים לגבי מידע נתבקש ולא"ל, בחו או בגדה, בישראל ובהשתלמויות

 .אחרות למטרות

 

יחוי, וכאמור לא יאוחר מתום תקופת ההארכות נודה לקבלת המידע החסר ללא ד .4

 .19.7.2017ביום  –יום סה"כ לטיפול בבקשות(  120המנויה בחוק )
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 עמותת גישה
03-6244120 

 

 אור סדן, עו"ד
 התנועה לחופש המידע

052-3687579 
 

 
 

 


