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 ,רב שלום

 השתקעות בבקשות טיפול נוהל – המידע חופש חוק לפי בקשה: הנדון
 רצועת עזה בגדה המערבית תושבי

 פי על בבקשה ,עמותת "גישה" ועמותת "המוקד להגנת הפרט" בשם ,אליך פונה הריני .1

 מידע לקבלת( החוק או המידע חופש חוק: להלן) 1998-ח"התשנ, המידע חופש חוק

 תושבי רצועת השתקעות בבקשות טיפול נוהל"ל בנוגע סטטיסטיים ונתונים עובדתי

 , לפי2013לי שפורסם בחודש יו, "(הנוהל" או" השתקעות נוהל: "להלן) עזה באיו"ש"

 להלן. שתפורט רשימה

ועד ליום מתן מענה לבקשה  2017מרץ נבקש לקבל את הנתונים והמידע הבא מחודש  .2

, משפחתי מצב י"ועפ גילאי, מגדריבפילוח  . בנוסף, נבקש לקבל את המידעהנוכחית

 ככל הניתן.

 :להלן המידע המבוקש

לנוהל? אם כן, מה  5האם נקבעה מכסת בקשות מרבית שיטופלו בשנה, כאמור בסעיף  .3

 המכסה שנקבעה?

 לנוהל?  5ף האם שונה אופן הטיפול בבקשות, כאמור בסעי .4

נוהל עבר שינויים/תיקונים מאז כניסתו לתוקף? אם כן, נא לציין מהו השינוי ההאם  .5

 הנוהל. ביותר של העדכני הנוסח לנו להעביר נבקש .ובאיזה תאריך הוא התקבל

האם קיימות הנחיות נוספות מעבר לנוהל ההשתקעות הרלוונטיות לבקשות תושבי  .6

המבקשים להשתקע בגדה? אם כן, נא לפרט באם מדובר בהנחיות פנימיות/  רצועת עזה

 , הנושא בהן הן עוסקות. נא להעביר לנו נוסח מאותן הנחיות.ותיפומב

האם התנהלו בתקופה האמורה בין נציגי המתפ"ש או גורמים ישראליים אחרים ובין  .7

חות )ובפרט, מנכ"ל המשרד לעניינים אזרחיים( דיונים או שי נציגי הרשות הפלסטינית

מי היו הגורמים שלקחו  –שעניינם יישום הנוהל וטיפול בבקשות השתקעות? אם כן 

חלק בדיונים אלו? האם בעקבותיהם היה שינוי כלשהו ביישום הנוהל מהצד הישראלי 

 או הפלסטיני? 
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הוגשו  המערבית בגדה להשתקע עזה רצועת תושבי פלסטינים של למעבר בקשות כמה .8

כמה בקשות  ?בתקופה זו אושרו כאלה בקשות כמה? ורהבתקופה האמ במסגרת הנוהל

 אכן מומשו? וככל שיש בקשות שלא מומשו, מה הייתה הסיבה? ומתוך אלה שאושר

אם יש בקשות שאושרו, אולם בכל זאת יציאתם של התושבים נמנעה בעת הגעתם ה .9

הנימוקים למניעת היו לדעת כמה מקרים כאלה היו,  ומה  למעבר ארז? אם כן, נבקש

 מעברם?

איזה גורם ברשות הפלסטינית העביר לצד הישראלי כל אחת מן הבקשות שהועברו  .10

מיהו בעל התפקיד הספציפי ברשות הפלסטינית אשר העביר כל אחת  במסגרת הנוהל?

 מן הבקשות?

בפני  ידי תושבים שבאותה עת התנהל-כמה מהבקשות שהוגשו בהתאם לנוהל הוגשו על .11

בתי משפט בישראל הליך שעניינו שינוי מענם )או "השתקעותם" בגדה המערבית(? 

 כמה בקשות כאלו אושרו, כמה סורבו, וכמה עדיין בטיפול? נא לציין את מספר ההליך.

האם הוחזרו על ידי המתפ"ש בקשות לרשות הפלסטינית בהיותן לא מנומקות ולא  .12

 יין את מספר הבקשות אשר הוחזרו.לנוהל? נא לצ 7מבוססות כמצוין בסעיף 

 כרוני רפואי ממצב הסובלים עזה רצועת תושבי של היו שהוגשו מהבקשות כמה .13

 ?אושרו כאלה בקשות כמה(? לנוהל( א)10 סעיף) משפחה בן של סעד מתן המחייב

 משפחה קרוב אין אשר עזה רצועת תושבי קטינים של היו שהוגשו מהבקשות כמה .14

 כאלה בקשות כמה(? לנוהל( ב)10 סעיף) עזה ברצועת חסותו תחת לקחתם שיכול

 ?אושרו

 סיעודי ממצב הסובלים עזה רצועת תושבי קשישים של היו שהוגשו מהבקשות כמה .15

 ?אושרו כאלה בקשות כמה(? לנוהל( ג)10 סעיף) משפחה בן של סעד מתן המחייב

ורה? כמה בקשות השתקעות הוגשו שלא בהתאם למתווה המפורט בנוהל בתקופה האמ .16

האם בקשות אלו נבחנו לגופן? אם נבחנו, כמה בקשות כאלו אושרו, כמה סורבו, וכמה 

 עדיין בטיפול? במה חרגו בקשות אלו מהמתווה הקבוע בנוהל? 

ידי תושבים -כמה מהבקשות שהוגשו שלא בהתאם למתווה המפורט בנוהל הוגשו על .17

ה עת התנהל בפני בתי משפט בישראל הליך שעניינו שינוי מענם )או שבאות

"השתקעותם" בגדה המערבית(? אם נבחנו, כמה בקשות כאלו אושרו, כמה סורבו, 

 וכמה עדיין בטיפול? נא לציין מספר ההליך.

 בקריטריונים עומדים שאינם פלסטיניים תושבים ידי על שהוגשו בקשות כמה .18

 11 לסעיף בהתאם, ש"המתפ של דעתו שיקול פי על אושרו ללנוה 10 בסעיף הקבועים

 משפחתי מצב, גיל, מגדר של קריטריונים פי על הבקשות של פילוח לקבל נבקש? לנוהל

 .הבקשות אושרו בעטיים והנימוקים
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 סוג פי על הראיונות של פילוח לקבל נבקש? לנוהל 12 סעיף פי על קוימו ראיונות כמה .19

 קשיש, עזה ברצועת הורה ללא שנותר קטין, כרוני רפואי בממצ הסובל תושב – הבקשה

 .ש"המתפ של דעתו לשיקול המסורות ובקשות סיעודי במצב

 ושל שהוגשו הבקשות של משפחתי מצב י"ועפ גילאי, מגדרי פילוח לקבל נבקש .20

 .שאושרו הבקשות

 לש קריטריונים פי ועל הסירוב נימוקי פי על שסורבו הבקשות של פילוח לקבל נבקש .21

 .משפחתי ומצב גיל, מגדר

שלבי הקבוע בסעיף -כמה ממי שבקשותיהם אושרו בתקופה האמורה נכסנו להליך הרב .22

לנוהל? כמה בקשות להארכת תוקף היתר הוגשו? כמה היתרים נשללו או בוטלו על  13

פי קריטריונים של מגדר, גיל, מצב משפחתי, ופרק הזמן שעבר מאז אישור הבקשה 

 הראשונה? 

לקבל פילוח של שלילת ההיתרים לפי קריטריון הביטול או השלילה: התנגדות נבקש  .23

 ביטחונית, פקיעת הצורך ההומניטארי, חזרה לרצועת עזה או יציאה לחו"ל.

)ו( לנוהל בשל חזרה לרצועת עזה? כמה היתרים 14כמה היתרים בוטלו בהתאם לסעיף  .24

 מהגדה?ממושכת יציאה לתקופה בוטלו בשל 

שות לקצר את התקופה הקבועה לשם קבלת היתר השתקעות עבור תושבים כמה בק .25

( הוגשו? כמה בקשות כאלו אושרו?  15)כאמור בסעיף  12.9.2005שנכנסו לאזור לפני 

משפחתי  גיל, מצב, מגדר של קריטריונים פי על כאמור הבקשות של פילוח לקבל נבקש

 וקיום הליכים משפטיים.

, עמותה 1999אגרות, תשנ"ט  -לתקנות חופש המידע )ב(6יוזכר כי בהתאם לסעיף  .26

 שעות ראשונות של אגרת טיפול.  4-רשומה פטורה מאגרת בקשה ומ

 מצ"ב. 2019העתק אישור ניהול תקין מטעם רשם העמותות לשנת 

 

 לתשובתך המהירה, אודה. 

 

 

 בברכה,

 מונא חדאד, עו"ד

 
 

 

 


