משרד המשפטים
הממונה על העמדת מידע לציבור
ירושלים ,ט"ו באייר ,תשע"ט
 20במאי2019 ,
בתשובתך נא ציין:
תיק מס' 2015-19-0183
לכבוד,
א.נ,
הנדון :בקשה לפי חוק חופש המידע ,התשנ"ח1998-
(סימוכין :פנייתך מיום )20/3/2019

בפנייתך שבסימוכין ,ביקשת לפי חוק חופש המידע ,התשנ"ח( 1998-להלן" :חוק חופש המידע"),
מידע על אודות יישום תכנית הסדר המקרקעין במזרח ירושלים .בקשת לדעת על טיבה של תכנית
היישום ,אישורה ופעילותה ,וכן כמה קרקעות הוסדרו בשכונות הערביות של מזרח ירושלים מאז
החל התהליך ובכלל בעשור האחרון (לפי שנה).
תחילה אדגיש  ,כי עיקר בקשתך אינה מתאימה להתברר לפי הוראות חוק חופש מידע ,הואיל
ושאלותיך אינן תואמות את הגדרתו של ה"מידע" עליו חל חוק חופש מידע (ר' סעיף  2לחוק חופש
המידע) .יחד עם זאת ולפנים משורת הדין ,נעשו מאמצים להשיבך מילולית לגופו של עניין.
אם כן ,לאחר בירור בקשתך עם אגף רישום והסדר מקרקעין ,הריני להשיבך כדלקמן:
 .1במאי  2018התקבלה החלטת הממשלה מס'  3790שכותרתה "צמצום פערים חברתיים
כלכליים במזרח ירושלים ופיתוח כלכלי" (להלן" :החלטת הממשלה") .במסגרת החלטת
ממשלה זו ,הוחלט על חידוש תהליכי הסדר ורישום הקרקעות במזרח ירושלים ,כאשר
מטרתה המרכזית היא לבצע הסדרה של לפחות  50%מהמקרקעין במזרח ירושלים ,לא
יאוחר מהרבעון הרביעי של שנת  ,2021ו  100% -מהסדרת רישום המקרקעין במזרח
ירושלים עד סוף שנת .2025
 .2התוכנית אושרה עם החלטת הממשלה ,קרי בחודש מאי שנת .2018
 .3אשר לתהליך הרישום ,אפרט שבסמוך למועד מתן החלטת הממשלה ,ולצורך קיום
התוכנית ,הקים מנהל האגף לרישום והסדר מקרקעין צוות ליישום החלטת הממשלה.
הצוות קיים ומקיים פגישות חודשיות באופן סדיר .כן הוקמו צוותי עבודה לשיתוף מידע,
דיגיטציה ואיסוף מידע והכנתו לקראת הליכי ההסדר .בצוותים אלה חברים הארגונים
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הרלוונטיים להסדרת הקרקעות במזרח ירושלים ,ובכלל זה :רשות מקרקעי ישראל,
האפוטרופוס הכללי ,האפוטרופוס לנכסי נפקדים ,עיריית ירושלים ועוד .בנוסף ,גויס כוח
אדם איכותי למטה לשכת פקיד הסדר מקרקעין ירושלים (בתפקידים של מנהלי מחלקות
וממונים) ,כאשר מלאכת גיוס צוותי העבודה (במיקור חוץ) אמורה להימשך בעתיד
הקרוב.
 .4לשאלתך בדבר כמות הקרקעות שהוסדרו במזרח ירושלים מאז החל התהליך ,אשיבך כי
מאז אושרה התוכנית נמצא גוש ראשוני בשלבים סופיים ,וכן הוכרזו להסדר  5גושי
"פיילוט" בבית חנינה ,בגבעה הצרפתית ובצור באהר.
 .5אשר לנכסים שהוסדרו במזרח ירושלים בעשור האחרון ,אשיבך כי הסדרת רישום
הקרקעות במזרח ירושלים לא נעשתה מאז שנת ( 1967ואף לפני כן) עד היום .יצוין ,כי
בעשור האחרון החלה הסדרה של דרכים במזרח ירושלים (מקרקעי ייעוד) ,אשר נותרו
כחלקות לא מוסדרות בגושים שהוסדרו על ידי הירדנים.
הנני להודיעך כי לפי סעיף  17לחוק חופש המידע יש בידך לעתור כנגד החלטה זו לבית המשפט
לעניינים מנהליים בירושלים ,בתוך  45יום.
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