
  
  
  
  
  

  30.8.11: תאריך
  

  66504: בתשובה נא לציין
  

  
  לכבוד

  ן גיא ענבר"רס
  לשכת הדובר

  אום פעולות הממשלה בשטחיםית
 7674697-03: בפקס            משרד הביטחון

  
  ,.נ.א

גירוש ושלילת תושבות בגדה : לפי חוק חופש המידע בקשה :הנדון
  המערבית וברצועת עזה

מתאם ' להגנת הפרט נ המוקד 28741-02-11מ "ת עתבמסגר, 30.3.11בהמשך לתשובתכם מיום 
בה נמסרו נתונים הנוגעים לשלילת תושבות מתושבי הגדה , פעולות הממשלה בשטחים

  :כדלקמן, נוסףמידע לקבל  ולבקשאבקש לפנות אליך , המערבית

  :תושבי רצועת עזהרישום או שלילת תושבות מ" הקפאת"

 :מדיניות ונהלים .1

ההחלטות והקריטריונים , ההוראות, הכללים, ההנחיות, םנבקש לקבל את כל הנהלי  .א
רצועת לעניין הפיכת סטאטוס פעילותו של תושב  ,ועד היום 1967מאז שנת שהיו בתוקף 

וכן לדעת , או כל ביטוי דומה אחר") ת"חל("" חדל מלהיות תושב"או " לא פעיל"ל עזה
  .מתי נקבעו ופרטיהם של בעלי התפקידים אשר קבעו כל אחד מהם

בקריטריונים , בהנחיות, ובכלל זה בנהלים(נבקש לקבל פירוט של כל השינויים במדיניות 
 . המועד בו נקבע כל שינוי וכן פרטיו של בעל התפקיד אשר קבע אותו, )'וכיוב

או " ת"חל"או ( "לא פעיל"כרצועת עזה תושב ום המדיניות לעניין ריש, נכון להיום, מהי  .ב
     .)כל ביטוי דומה אחר

ההחלטות , ההוראות, הכללים, ההנחיות, נבקש לקבל את כל הנהלים, ך כךבתו
  .התקפים כיום, והקריטריונים לעניין זה

     ".פעיל"ל" לא פעיל"תיקון סטאטוס מ/המדיניות לעניין שינוי, נכון להיום, מהי  .ג
ההחלטות , ההוראות, הכללים, ההנחיות, נבקש לקבל את כל הנהלים, בתוך כך

  .התקפים כיום, עניין זהוהקריטריונים ל

 "ת'חל/""לא פעיל"סימון סטאטוס  .2

במרשם  "ת'חל/""לא פעיל"סומנו עד היום כבעלי סטאטוס  רצועת עזהכמה מתושבי   .א
   ).תוקן או שונה בינתיים, הוסר אלה אשר בעניינם הסימון כולל(האוכלוסין 

לא "סטאטוס סומנו עד היום כבעלי  רצועת עזהנבקש לדעת כמה מתושבי , מתוך האמור  .ב
  ).מכל סוג שהוא(בעת שהוחזקו במעצר או מאסר  "ת'חל/""פעיל
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בגינם סומנו האמורים , קריטריונים המלאה/קטגוריות/נבקש לקבל את רשימת הסיבות  .ג
רצועת עזה וכן לדעת את מספרם של תושבי , ת"חל/"לא פעיל"כבעלי סטאטוס לעיל 

מן  מכל אחת ת"חל/"לא פעיל"אשר סומנו כבעלי סטאטוס 
  .קריטריונים/קטגוריות/הסיבות

רצועת קריטריון נבקש לדעת מתי בפעם האחרונה סומן תושב /קטגוריה/עבור כל סיבה
  .קריטריון זה/קטגוריה/בשל סיבה" לא פעיל"כבעל סטאטוס  עזה

 

 "פעיל"ל" לא פעיל"שינוי סטאטוס מ/תיקון .3

תוקן /שונה, "עיללא פ"אשר סומנו בעבר כבעלי סטאטוס  רצועת עזהכמה מתושבי   .א
   ".פעיל"הסטאטוס בעניינם וסומן כ

לא "תוקן הסטאטוס מ/אשר בעניינם שונה רצועת עזהנבקש לדעת את מספרם של תושבי   .ב
קריטריונים בגינן סומן /קטגוריות/בהתאם לכל אחת מן הסיבות, "פעיל"ל" פעיל

 ".לא פעיל"הסטאטוס מלכתחילה כ

  נתונים עדכניים .4

  .ת"חל/"לא פעיל"כבעלי סטאטוס  נכון להיוםסומנים מ תושבי רצועת עזהכמה   .א

 ת"חל/"לא פעיל"כבעלי סטאטוס  נכון להיוםנבקש לדעת את מספרם של המסומנים   .ב
 .קריטריונים לסימון זה/קטגוריות/בהתאם לכל אחת מן הסיבות

במעצר או  כיוםמוחזקים  ת"חל/"לא פעיל"כמה מתוך המסומנים כבעלי סטאטוס   .ג
 ).מכל סוג שהוא(מאסר 

  :)הגדה המערבית ורצועת עזה(מידע נוסף בנושאי תושבות בשטחים 

  :גירוש מהשטחים הכבושים .5

 ?אל מחוץ לשטחיםעד היום כמה מתושבי השטחים גורשו   .א

 ?הורשו בסופו של דבר לשוב לשטחיםכמה מתושבי השטחים שגורשו   .ב

 ?נגד כמה מתושבי השטחים הוצא צו גירוש  .ג

כלשהו לעזוב את " מסמך הסכמה"על  ה מתושבי השטחים עזבו לאחר שחתמוכמ  .ד
 ?או לוותר על תושבותם השטחים

 ?יםמסו שלא לשוב לשטחים משך פרק זמןכמה מתושבי השטחים חתמו על התחייבות   .ה

ים לא לשוב לשטחים משך פרק זמן מסושעל התחייבות כמה מתושבי השטחים שחתמו   .ו
  ?לא שבו להתגורר בשטחים  –

  :כים שוניםחלוקה וחיתו

וכן את ) או כל רישום דומה(' ת"חל'אשר סומנו בסטטוס  השטחיםאת מספרם של תושבי  .6
לכל נפה בגדה המערבית וכן ביחס בנפרד לקבל נבקש  ,5נתונים המבוקשים לעיל בסעיף ה

 :החיתוכים הבאים לפי ,'את הטבלה המצורפות ומסומנ על פי, רצועת עזה

 .)שנים 45( ועד היום בנפרד 1967מאז  לכל שנה: שנים לפי  .א

 :לפי גיל  .ב

)i( 0-16 

)ii( 16-18 

)iii( 18-25 

)iv( 25-35 



 3 

)v( 35 ומעלה 

  )נשים/גברים( לפי מגדר  .ג

, טולכרם, שכם: בנפרד לכל נפהנבקש לקבל ביחס ' את נוסח הטבלה המסומנת א, כאמור
קש נב, דהיינו. וכן רצועת עזה) מאז הקמתה(טובאס , יריחו, נין'ג, חברון, לחם-בית, רמאללה

  .אחת לכל נפה בגדה המערבית ואחת לרצועת עזה –תשע טבלאות נפרדות לקבל 

  .אגרת טיפול, ח"ש 95ב אישור מבנק הדואר על תשלום בסך "מצ

  .בהקדם המבוקשהמידע  תלקבל נודה

מסירת  את נדגיש כי אין צורך לעכבועל כן , להיקפו של המידע המבוקש, כמובן, אנו מודעים
באופן לידינו במידת האפשר להעבירו אלא , מלאכולו באופן וכז המידע עד שירהנאסף המידע 

  .ריכוזוקצב אופן ובהתאם לבחלקים והדרגתי 

 

  ,בכבוד רב

  ד"עו, עידו בלום

  

  

  

  ע"ש גדמ"לשכת יועמ, סגן עומר קנובלר: העתק



 תושבי הנפה' מס    שנה
שעזבו את השטחים 

ושסומנו ( באותה שנה
בסופו של דבר בסטטוס 

  )'ת"חל'

נפה תושבי ה' מס
שסומנו בסטטוס 

באותה ' וכד' ת"חל'
  שנה

הנפה תושבי ' מס
שהוצא נגדם צו גירוש 

  באותה שנה

 הנפהתושבי ' מס
שגורשו בפועל באותה 

  שנה

 הנפהתושי ' מס
המגורשים שהורשו 

באותה  אליהלחזור 
  שנה

 הנפהתושבי ' מס
שעזבו לאחר חתימה על 

ויתור , לעזוב" הסכמה"
  'יובעל תושבות וכ

 הנפהתושבי ' מס
חייבות שחתמו על הת

לא לשוב משך זמן 
  יםמסו

 הנפהתושבי ' מס
שחתמו על התחייבות 

לא לשוב משך זמן 
שבו ו לא  –מסויים 

  לשטחים להתגורר 
  

  נשים  גברים  נשים  גברים  נשים  נשים  נשים  נשים  גברים  גברים  גברים  גברים  נשים  גברים  נשים  גברים  מין/גיל

1967 
0-16                                  

16-18                                  

18-25                                  

25-35                                  

+35                                  

1968 
0-16                                  

16-18                                  

18-25                                  

25-35                                  

+35                                  

  
  
  
  

  
  
  

  

                                  

2011  
0-16                                  

16-18                                  

18-25                                  

25-35                                  

+35                                  

  

 'א
       : שם הנפה


