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 הפרס להגות המוקד - המידע חופש חוק לפי פנייה :הנדון
 10.2,08 מ- 37230 צה"ל לדוברשלך

 באשר שונים מידע פרטי לקבל בבקשתכם שעניינה פנייתכם את לאשרהריני
 חופש חוק פי על עזה, רצועת לתושבי באיו"ש שהייהלהיתרי

 המידע,
 : התייחסותנו להלן 1998.התשנ"ח-

 25.12:07. בתאריך : א' לשאלהתשובתי

 א'. לסעיף תשובתנו ראה ב': לשאלהתשובתנו

 נדרש באיו"ש השוהה עזה רצועת תושב כל ג': לשאלהתשובתנו
 אינה שהייתו אחרת הצבאי, המפקד מטעם בהיתר/אישורלהחזיק

 באיו"ש השוהה עזה- רצופת תושב 2007 נובמבר מחודש החלכדין.
 למטרה נועד וההיתר ושומרון" ביהודה "שהייה בהיתר להחזיקנדרש

 בלבד.זו

 רצועת לתושבי באיו"ש שהייה היתר הוא ההיתר : ד' לשאלהתשובתנו
עזה

 גשר דרך ויציאה כניסה מאפשר איננו ההיתר : ה' לשאלהתשובתנו
 שהדבר הרי אחרים בעניינים ספציפי. אישור נדרש כך ולשםאלנבי
 העניין. בנסיבותתלוי

 המידע חופש בחוק בהגדרתו "במידע" מדובר לא : ו' לשאלהתשובתנו
 אלקומצאן בעניין המדינה תגובת ראו פנים, כל על 1998.התשנ"ח-

 שהוגשו עתירות הינן אשר 3519/05( בג"ץ וורד ובעניין 6412/06ובג"צ
 ארגונכם.ע"י

 זה. מידע בידינו אין : ו' לשאלהתשובתנו



 עזה. רצועת לתושבי היתרים 68 ח': לשאלהתשובתנו

 ההיתר הצבאית. בחקיקה שינוים בוצעו לא ט': לשאלהתשובתנו
 תשובתנו )ראה באיו"ש הצבאי המפקד של סמכותו מכוחמונפק
 . ו'(לשאלה

 ו'. לשאלה תשובתנו ראה : י' לשאלהתשובתנו

 לפי כהגדרתו במידע מדובר לא יא': לשאלהתשובתנו
 ס'

 לחוק )ב()2(
 1998. התשנח המידע,חופש

 ידו. על והמוסמכים הצבאי המפקד יב': לשאלהתשובתנו

 נדרש לאיו"ש להיכנס  המבקש עזה רצועת תושב יג': לשאלהתשובתנו
 עם הישראלי. לצד הפלסטינים, הגורמים דרך בקשתו, אתלהפנות
 הקיימת. ולמדיניות לקריטריונים בהתאם נבחנת היא הבקשהקבלת
 פי על והומניטאריות. חריגות בקשות ורק אך מאושרותכיום,

 מהווים אינם כשלעצמו, האזור, לתושב משפחה קשרי כיום,המדיניות
 לאשר הוחלט אם הבקשה. אישור את המצדיקה הומניטאריתהנמקה

 באיו"ש. שהייה היתר לתושב יונפק בקשתו,את

 בקשה להגיש נדרש אלנבי גשר דרך להיכנס המבקש עזה רצועתתושב
 לא בהם דחופים, במקרים לאיו"ש. כניסה בכל ארז במת"קמוקדמת
 לאיו"ש עזה תושב של לכניסתו אפשרות תבחן מראש, תיאוםהתאפשר

 המוסמך. הגורם של הדעת לשיקול בכפוף הכול מוקדם, תיאום ללאגם

 היתר לקבל ומבקש כדין שלא באיו"ש כיום השוהה עזה, רצועתתושב
 בקשה הפלסטינית, הרשות דרך להעביר, נדרש באיו"ש,שהייה

 ככל הישראלי. לצד וחריגים הומניטאריים טעמים המציגהמנומקת
 לא מקרה ובכל לגופה תיבחן היא הישראלי, לצד תועברשהבקשה

 הבאים: המצטברים התנאים בהתקייםתאושר-אלא

 2000 ספטמבר חודש לפני ושומרון יהודה לאזור נכנסהתושב

 הבקשה. להגשת עד ברצף באיו"שושהה

 של ילדיו או ילדים ולהם האזור לתושב/ת נשוי/אחהתושב
 האזור.תושב

 משטרתית. מניעה ביטחונית/ מניעההעדר

 לא איו"ש לתושב משפחה חריגה-קשרי הומניטאריתהנמקה
 אישור את המצדיקה הומניטארית הנמקה כשלעצמםיהוו

 .הבקשה



 בתנאים המבקש עמידת למרות בקשה, לסרב יהיהניתן
 לרבות הרלבנטיות, הנסיבות במכלול בהתחשבהאמורים,

 כלליים. ביטחוןשיקולי

 של באישור רשאי, יהיה המוסמך הגורם לעיל, אמור אףעל
 היתרי מתן לאשר ושומרון, יהודה באיזור האזרחי המוהלראש

 דעתו. שיקול לפי חריגים במקרים באיו"ששהייה

 ג'. לשאלה תשובתנו ראה : יד' לשאלהתשובתנו

 זה. מידע בידנו אין : טו' לשאלהתשובתנו

 לב, מקרבתודה

       רס"ן לרנר,פיטר
 פעולות תאוםדובר
 בשטחיםהממשלה

 ציבור ופניות ז"א ציבור/רמ"ד קשרי צה"ל/ענף דובר :העתק


