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 י"ט אלול, תשע"ט ירושלים,

 2019ספטמבר,  19

 בתשובתך נא ציין:

 2015-19-0228תיק מס' 
 

           ,לכבוד

 , .נא

 1998-בקשה לפי חוק חופש המידע, התשנ"חהנדון: 

 (28/4/2019 מיום ךפנייתסימוכין: )

"(, מידעהחופש  חוק)להלן: " 1998-מידע, התשנ"חהלפי חוק חופש ביקשת שבסימוכין,  ךבפניית

 2016, בחודש פברואר 2016תושבות לעומר ברגותי בשנת  בנושא שלילת ע לפניותוגהנכל מידע לקבל 

מידע על פניות לגבי העמדה לדין של מוחמד בכרי בשנת . כמו כן, ביקשת לקבל וכן בשנה האחרונה

 שיצאו בנושא זה. וכן מענים  2017

  הריני להשיבך כדלקמן:לאחר בירור בקשתך, 

, 24/5/2016ץ המשפטי לממשלה מיום היוע ו שלמכתב אותרומר ברגותי, מר עלגבי  .1

במרביתו עסק בעניינים שאינם רלוונטיים לבקשתך. הפסקה היחידה העוסק בנושא 

 המבוקש מובאת כלשונה להלן:

, בעניין בחינת 27.3.2016ומיום  28.2.2016באשר למכתביך מיום "

ועומר ברגותי,  [...] האפשרות לקידום מהלך לביטול תושבותם של

, אבקש לעדכנך כי לאחר 1952-לחוק הכניסה לישראל, התשי"בבהתאם 

דיון אשר קיימתי לאחרונה לבחינת הנושא, סבורני כי מוטב יהיה 

אבו  7803/06להמתין בקידום מהלך זה, עד מתן פסק הדין בתיק בג"ץ 

הדין, הנידון -ערפה נ' שר הפנים. זאת, לאור השלכותיו הישירות של פסק

שופטים, על מדיניות השימוש בהליכי ביטול  בהרכב מורחב של תשעה

תושבות במסגרת החוק האמור בנוסחו הקיים. בהקשר זה אציין כי 

 ".  נראה שפסק הדין עתיד להינתן בתקופה הקרובה

תוקן חוק הכניסה לישראל  לעיל,הנזכר  אחר מתן פסק הדין בבג"ץ אבו ערפהליצוין, ש

 ות לביטול תושבות. ממשלתי לגבי בקשות שונ-ונמשך השיח הפנים

 מים הבאים:לא יימסר, מן הטעש נוסףידע כמו כן, אותר מ .2
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( לחוק חופש המידע, 5)8פניות שהועברו אלינו ממשרד הפנים, לא יימסרו לפי סעיף  .א

עליך לפנות אל הממונה על . לעניין זה, נוצרו על ידי רשות ציבורית אחרתמאחר ש

 מידע לציבור במשרד הפנים. העמדת

לא ימסרו  ,ומסמכים פנימיים הנוגעים לחומרים ביטחוניים ביטחונייםחומרים  .ב

 לחוק חופש המידע, בשל חשש לפגיעה בביטחון המדינה.  (1)א()9לפי סעיף 

 -( ו1())ב9לא יימסרו לפי סעיפים ש, עים לדיונים פנימייםהנוג נוספים מסמכים .ג

 קבלתשנוצרו לצורך בהיותם מסמכים פנימיים לחוק חופש המידע, ( 4)ב()9

קט מצנן על עובדי הרשויות הציבוריות לאפמסירתם עלולה לגרום כאשר  החלטה,

 . ת עבודתהולפגוע הלכה למעשה בתפקוד הרשות הציבורית ויכולתה לבצע א

, נשלחו םשניים מהאותרו ארבעה מכתבים. כי  28/5/2019לך ביום  ימר בכרי, השבת לגבי .3

 . לגבי שניים נוספים,ועים לך ומצויים בידךעל ידי עו"ד ליטווק מארגונך כך שוודאי אלו יד

 .7.2.18הפרקליטות ביום  ידי-לנענתה עו 24.9.17 התקבלה ביום נוכל לעדכן כי בקשה אחת

 . והועברה אף היא לטיפול פרקליטות המדינה 28.9.17בקשה נוספת התקבלה ביום 

ות בעלות מהעברת תלונ בכלל זהות הפונים וכן פנייתם לא תימסר מחשש להרתעת פונים

בהתאם לסעיף  אציין, כי .( לחוק חופש המידע7)ב()9, לפי סעיף אופי פלילי לגורמי האכיפה

ניתן  ,, ציבורי או אישיבפניות אלאה לחוק חופש המידע, ככל שתבקש לציין עניין מיוחד 10

 יהיה לשקול זאת בשנית. 

זו לבית המשפט  ד החלטהיש בידך לעתור כנג חופש המידע לחוק 17הנני להודיעך כי לפי סעיף 

 יום. 45לעניינים מנהליים בירושלים, בתוך 
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