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פירוט מטרות הקצאת אדמות המדינה  -בקשה לפי חוק חופש המידע  :הנדון 
ש "ז איו"התייחסות מנהא -לפלסטינים 
                                                               

 
 . אבקש להתנצל על משך הטיפול בבקשת חופש מידע זו, בפתח הדברים .1

משום , את הבקשה לדחות מצאנו לנכון, קה ויסודית של פנייתכםלאחר בחינה מעמי .2

לחוק ( 1)8בהתאם לאמור בסעיף , זאת. שהטיפול בה יצריך הקצאת משאבים בלתי סבירה

 . 1998-ח"תשנ, חופש המידע

חוזי הקצאה  1,200 -כי טיפול בבקשתכם יצריך בדיקה ידנית של קרוב ל, יצוין, בהקשר זה .3

בדיקה . את המידע המבוקש בפנייתכם וזאת על מנת לדלות מחוזים אלו, י איש מקצוע"ע

סגן הממונה על הרכוש הממשלתי , ניתנת לביצוע אך ורק על ידי מר ציון שוקר, כאמור

ואין בנמצא עובדים אחרים בעלי הכשרה , ביהודה והשומרון במנהל האזרחי והנטוש

 . היכולים לבצע משימה זו, רלוונטית

בנסיבות העניין למסור את לא ניתן היה , אף אם הייתה מתבצעת בדיקה כאמור, זאת ועוד .4

לאור . משום שמדובר במידע אשר מסירתו עלולה לפגוע בצד שלישי, זאת. המידע כמו שהוא

יש צורך במשלוח הודעות בכתב לכלל הגורמים להם , לחוק חופש המידע 13' הוראות ס

, מכתבים אותם יהיה צורך להמציא כדין 1,200 -בקרוב ל, כאמור, מדובר. הוקצו הקרקעות

בהתאם , עקוב אחר קבלת ההתייחסויות ולבצע בחינה פרטנית של כל מקרה ומקרהל

אשר הינה בלתי סבירה בנסיבות , גם פעולות אלו ידרשו הקצאת משאבים. לעמדות שיועברו

 . בשים לב למצבת כוח האדם המצומצמת הקיימת, המקרה ותביא לשיתוק פעולת הרשות

לא קיימת במערכות , לבקשתכם( ד)3בסעיף  כי ביחס למבוקש, למעלה מן הצורך יצוין .5

, הכוללת מידע ביחס למיקומים מדויקים של הקצאות לכן GISהמינהל האזרחי שכבת 
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לחוק חופש ( 3)8בקשתכם לקבלת פריט מידע זה נדחית גם בהסתמך על הוראות סעיף 

הקצאת קרקע נעשית , כי ככלל, יצוין, לפנייתכם( ה)3ביחס למבוקש בסעיף ; המידע

כי אין בידי , ריובה, לבקשתכם( ז)3ביחס למבוקש בסעיף ; באמצעות חוזה הקצאה בלבד

המינהל האזרחי תיעוד מסודר בנוגע לשימוש שנעשה בקרקע בפועל בכל אחד ואחד 

בקשתכם לקבלת פריט מידע זה נדחית גם בהסתמך , לכן. מהמקרים בהם בוצעה הקצאה

כי יצירת מידע כאמור טעונה , ויוטעם בהקשר זה)לחוק חופש המידע ( 3)8על הוראות סעיף 

פעולה אשר אין בידי , ם לכל אחת ואחת מן החלקות המוקצותשליחה יזומה של פקחי

 (. המינהל האזרחי משאבים לבצעה

נו האם ניתן למסור את המידע בח, לחוק חופש המידע 11 -ו 10' סבהתאם להוראות  .6

כפי שפורט )לאחר בחינת כלל הנסיבות , בסופו של דבר. המבוקש באופן חלקי או בתנאים

כי במסגרת הבקשה לא צוין , צויןעוד י. ו אפשרי בנסיבות הענייןמצאנו כי הדבר אינ, (לעיל

 .  ולכן לא נדרשנו לנושא זה, ינו של המבקש במידעעני

 . נהליים בירושליםש לעניינים מ"נגד החלטה זו לביהמניתן לעתור כ .7

 .לידיעתך .8
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