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 צבא הגנה לישראל 
 מנהל אזרחי איו"ש 
 פניות הציבור 

  15754 -חופש המידע 
 התשע"ח סיווןב 'ל

 8112י יונב 11
 

 
 

 ,לכבוד
 התנועה לחופש המידע –הגב' נעה שליט 

 noas@meida.org.ilדוא"ל :  באמצעות
 

 -המשך  -פירוט מטרות הקצאת אדמות המדינה לפלסטינים  -בקשת חופש מידע : הנדון
 התייחסות מנהא"ז איו"ש

 81.11.12; מכתבנו מיום 88.1.12ויום  11.11.11פניותיכם מיום : ימוכיןס
                                                               

 

, שם נקבע כי 2211716ניתן פסק הדין בבג"ץ  11.11.8111 -בפתח הדברים, נציין כי ביום ה .4

אינו חל על המנהל האזרחי. יחד עם זאת, אין בדבר כדי לגרוע מתחולת חוק חופש המידע 

עקרונות יסוד של המשפט המנהלי הישראלי על פעולותיו של המנהל האזרחי, לרבות 

 להלן התייחסות מנהא"ז איו"ש. מעקרונות חופש המידע במובניו הרחבים.

ת שבוצעו לפלסטינים ביקשתם העתקים ופרטים אודות ההקצאו 8871712בפנייתכם מתאריך  .2

 .Cבשטח 

אדמות לפלסטינים, מעיון בכלל החומרים התגלה כי הנתונים שנמסרו כללו את כל הקצאות  .3

 ולאו דווקא של אדמות מדינה.

עלה בידנו שככל , וזאת 1621לצורך כך נפרט את הקצאות אדמות המדינה שבוצעו משנת  .1

דוע בוצעו בשנים טרם לאתר את החוזים ואת ההקצאות, שכן חלק לא מבוטל מתהליכים כי

 היו מערכות ממוחשבות.

 הפלסטינית לפי פירוט הבא: הדונם לאוכלוסיי 1,286.281הוקצו  1621משנת   .5

 בית לחם:נפת  (1

i. 811 .דונם עבור קיבוע שבט הראשידה 

ii. 121  ג'הלין.שבט לדונם 

 נפת ג'נין: (8

i.  דונם. 66..22הקצאות קרקע בסך כולל של 
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ii.  ת אגודת הנכים בכפר עין דונם להקמ .הקצאה של  – 1666שנת

 אלבידא.

iii.  דונם להקמת מרפאה וגן ילדים בעין  16בוצעה החכרה של  – .166שנת

 טובאס. –אל בידא 

iv.  מגרשים עבור מרכז ספורט בקאטיה  8בוצעו החכרות של  – 8116שנת

דונם עבור הקמת בית ספר בכפר ג'למה  .דונם והוקצה מגרש של  .6על 

 דונם נוספים עבור הקמת מגרש כדורגל בכפר ג'למה. 2-ו

v.  דונם להקמת מגרש כדורגל עבור מועצת כפר  .הוקצו  – 8111שנת

 לי מים בכפר ג'למה.דונם נוספים להקמת מיכ .-טורה אלגבירה ו

vi.  דונם לתחנת איסוף אשפה בעבור  66..1בוצעה הקצאה של  – 8118שנת

 הכפר ברטעה.

 נפות שכם + יריחו: (1

i.  דונם. ..112הקצאות קרקע בסך כולל של 

ii.  דונם לשם עיבודים  621-דונם ו 111דונם,  12הקצאות של  – 1622שנת

 בכפרים פרוש בית דג'ן ,כפר מרג'  וכפר זבידאת בהתאמה.

iii.  דונם לתושבי כפר ג'יפטליק. ..1.הוקצו  – 1618שנת 

iv.  הוקצה שטח להקמת מרפאה בכפר ג'יפטליק בגודל של  – 8111שנת

 דונם. .6.8

v.  מת מבני מרפאה וכיבוי מ"ר להק 8.1בוצעה הקצאה של  – .811שנת

דונם לשם עיבודים  ..6.אש בכפר דיר שרף והקצאות בסך כולל של 

 בכפר ע'ור אל פרעה.

 ים:נפת אפר (6

i.  דונם. 181.216הקצאות קרקע בסך כולל של 

ii.  דונם לצורך עיבודים חקלאיים. .הוקצה לתושב קפין  – 1621שנת 

iii.  דונם לצורך עיבודים  1.1הוקצה לתושב דיר אל עוציון  – 1612שנת

 חקלאיים.

iv.  הוקצה לתושב נזלת עיסא דונם בודד לצורך עיבודים  – 1611שנת

 חקלאיים.
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v.  דונם בעבור עיריית טול כרם להקמת בריכת  1.828הוקצה  – 1661שנת

דונם להקמת אזור  111.168מים, כמו כן באותה השנה הוקצו 

 רתא.התעשייה באדמות אי

 צר לנו על הבלבול שנוצר. .6

 לידיעתך. .7

 בברכה,  

 
 
 

 :העתק
 'ארמ'

 'אס.רמ'
 נהא''ז'ט מרמ'

 'ח תשתיתת'ר
 ס.רת''ח תשתית
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