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 לכבוד
 הממונה על חוק חופש המידע

 המינהל האזרחי
 public.inq@mnz.gov.ilבאימייל:  

 

 שלום רב, 

 פירוט מטרות הקצאת אדמות המדינה לפלסטינים: הנדון: בקשה לפי חוק חופש המידע

  

זוהי בקשה לפי חוק חופש המידע )בקשה חדשה, ללא קשר עם הבקשות הקודמות שלגביהן אנו נמצאים  .1

 בהתכתבות(. 

בתשובת סגן הממונה על הרכוש הממשלתי והנטוש, מר ציון שוקר, לעו"ד אבנר פינצ'וק מהאגודה  .2

. מצ"ב Cפלסטינים בשטחי , פורטה רשימת ההקצאות של אדמות מדינה ל22/4/12לזכויות האזרח מיום 

 לנוחותכם המכתב. ההקצאות שפורטו כללו: 

 

 

 : , כדלהלןנבקש לקבל פירוט של ההקצאות המפורטות ברשימה .3

 תאריך ההקצאה, ותאריך סיום ההקצאה ככל שנקבע.   .א

 מטרת ההקצאה .ב

 הגורם שלו הוקצתה הקרקע .ג

 נבקש לקבלה. לחלופין נבקש נ"צ מרכזי( GISמיקום מדוייק של ההקצאה )אם יש שכבת  .ד

 תושבים/הגורמים שלהם הוקצו הקרקעותהאם נחתם חוזה כלשהו עם  .ה

 סך תשלום דמי החכירה )מכל סוג שהוא( שנגבה בתמורה להקצאה.  .ו

 השימוש שנעשה בפועל בקרקע.  .ז

 וכן כל מידע רלבנטי שקיים במערכת.   .ח

-הקצאות על גבי דונם אחד, או שמא מדובר ב 173-נבקש הבהרה לגבי ההקצאות בחברון האם מדובר ב .4

 ה בהיקף של דונם אחד(?דונם )כל הקצא 173

 , בפורמט דיגיטלי )טבלת אקסל(. כולוככל שהמידע קיים במערכת ממוחשבת נבקש לקבל את  .5

לפי התקנות החדשות של חוק חופש המידע, עמותות רשומות פטורות מתשלום אגרת  – פטור מאגרה .6

ום עמותה, חופש מידע. אני מצרפת כאן את המסמכים הדרושים לצורך הפטור מאגרה )תעודת ריש

 אישור ניהול תקין והרשאת חתימה(.  

: חגית אנא התקשרו אלי –במידה שיש איזושהי שאלה או בעיה דה לכם על תשובתכם המהירה. או .7

 .  hagit@peacenow.org.il, 054-4556052עופרן: 

 

 מטרת ההקצאה שטח כולל )דונם( מספר הקצאות נפה
 לא מפורט  6,910 471 ג'נין

 לא מפורט 1,097.5 117 שכם ויריחו
 לא מפורט 10 1 טול כרם

 למחצבות 1 173 חברון
 קיבוע שבט הרשאידה 270  בית לחם
 קיבוע שבט ג'הלין 360 274 בית לחם



 

 

 

 

 בתודה,
 

 שלום עכשיו, חגית עופרן
4556052-054 ,hagit@peacenow.org.il , .6023301-03פקס 
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