
 

 2017ספטמבר  5

 

 לכבוד
 בר נאוראני  ןסג

 קצין פניות הציבור 
 לשכת ראש המינהל האזרחי 

 public.inq@mnz.gov.ilבאמצעות דוא"ל: 
 

 שלום רב,

מידע שגוי שהתקבל במענה לבקשה למידע מאת ארגון יש דין בנושא הנדון: 

 המערביתמחצבות ישראליות בגדה 

 8.8.16מכתבכם מיום ; 22.1.2017ומיום  21.3.2016נו מיום יסימוכין: פניות

פעילות מחצבות ישראליות בקשה למידע שעניינה  נו אליכםשלח 21.3.2016ביום 

התקבל במשרדנו מענה  8.8.2016. ביום 2015-2009בין השנים  בגדה המערבית

פעילות  –חוק חופש המידע "בקשה על פי לבקשה. בנדון למענה שנשלח נכתב: 

   שני המכתבים מצורפים לפנייה זו.  מחצבות ישראליות בגדה המערבית."

על מדיניות החציבה הישראלית  מסמךיש דין הסתמך על המענה שהתקבל בכתיבת 

"הארץ". אתמול עיתון כתב לאחרונה הועברו לתונים מתוכו , שניתבגדה המערב

( נדהמנו לגלות מפי הכתב, שבמענה לפנייתו לדוברות המינהל האזרחי בנוגע 4.9.2017)

שהופיע לגבי ארבע המחצבות החדשות שנפתחו, נתון הלנתונים שהתקבלו, נאמר לו ש

לא עסק במחצבות ישראליות אלא דווקא במחצבות  ,במענה שנשלח ליש דין

 פלסטיניות.

התגובה אם אמנם  –כאמור, הבקשה התייחסה למחצבות ישראליות, ועתה מתברר 

תחת הכותרת  ניתן, למרות שתםעברשהמענה שה – הארץ" נכונהשהועברה לכתב "

כלל גם פרטים על מחצבות  מחצבות ישראליות בגדה המערבית", פעילות"הברורה 

  פלסטיניות.

שה שעסקה רק במחצבות עולה מכאן לכאורה שהמידע שנמסר ליש דין בבק

 מטעה.שגוי וישראליות בגדה המערבית, היה 

)כל  למען הסר ספק ומניעת אי דיוקים בפרסומים נבקש לוודא ולהבהיר כדלקמן

מידע שכלל ידיכם גם -השאלות מבקשות לברר האמנם נכלל במענה שהועבר על

המפורטות נודה על העברת המענה לשאלות ההבהרה  .יניות(טנתונים על מחצבות פלס

' ד-', וכן על העברת המענה לשאלות המפורטות בסעיפים בבסעיף א' ללא דיחוי

 האפשרי: בהקדם

להקמת מחצבות חדשות בין השנים  י הגשת בקשותלגב.א. למכתבכם 2סעיף ב .א

בקשות הוגשו  17בקשה אחת לעניין חציבת קלציט. "השבתם:  2015-2009
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דונם(,  5להקמת מחצבות אבן תחת תקנות להקמת מחצבות אבן קטנות )עד 

 ".בקשות, כולן בנפת חברון 4מתוכן אושרו 

בע במענה לפניית כתב "הארץ" נמסר על ידי דוברות המינהל האזרחי כי אר

 בות פלסטיניות. הבקשות שאושרו עסקו במחצ

 נבקש להבהיר:

 2015-2009האם ארבע מחצבות האבן החדשות שהקמתן אושרה בין השנים  .1.א

 .א למכתבכם הן מחצבות ישראליות או מחצבות פלסטיניות? 2לפי סעיף 

הבקשות שהוגשו התקופה הנדונה להקמת מחצבות אבן תחת  17מתוך  .2.א

בן קטנות, כמה בקשות הוגשו על ידי מחצבות תקנות להקמת מחצבות אה

 י מחצבות בבעלות פלסטינית? בבעלות ישראלית וכמה בקשות הוגשו על יד

בקשה שהוגשה להקמת מחצבת קלציט, האם היא הוגשה על ידי לגבי ה .3.א

 מחצבה בבעלות פלסטינית או בבעלות ישראלית? 

קשות לפתיחת "בשנים האמורות הוגשו שלוש בבסעיף ה' למכתבכם נכתב כי  .ב

מוקדי חציבה חדשים, בתוך מחצבות קיימות ומאושרות עם תוכנית מתאר 

 נבקש להבהיר:  רת."מפורטת ומאוש

האם כל הבקשות הוגשו על ידי מחצבות בבעלות ישראלית? אם לא, כמה מתוך 

הבקשות הוגשו על ידי מחצבות בבעלות ישראלית וכמה מתוך הבקשות הוגשו על 

  פלסטינית? ידי מחצבות בבעלות

שהוגשו לפתיחת מוקדי  תוך שלוש הבקשותבסעיף ז' לתשובתכם נכתב כי מ .ג

. נבקש לוודא, האם של מחצבת דהריה אושרה בקשה אחת חציבה חדשים

 מחצבת דהריה שבקשתה אושרה היא מחצבה בבעלות ישראלית או פלסטינית? 

י מדמי תמלוגים ומדמהכוללים ההכנסות כומיס ובסעיף י"ג למכתבכם פורט .ד

 נבקש לוודא: , בחלוקה לפי שנים.2015-2009אה לשימוש בקרקע בשנים הרש

האם הסכומים המפורטים כוללים הכנסות מדמי תמלוגים ומדמי הרשאה  .1.ד

או  ,בלבדובינלאומיות לשימוש בקרקע שהועברו על ידי מחצבות ישראליות 

הועברו על ידי מחצבות בבעלות ישראלית הם כוללים הכנסות מתשלומים שש

 וגם על ידי מחצבות בבעלות פלסטינית? ת נלאומיובי

מחצבות בבעלות על ידי אם הסכומים כוללים הכנסות מתשלומים שהועברו  .2.ד

מחצבות בבעלות פלסטינית, נבקש לקבל על ידי וגם  או בינלאומית ישראלית

את פירוט ההכנסות בחלוקה לפי זהות הגורם מעביר התשלום )מחצבה 

 מחצבה בבעלות פלסטינית(. בבעלות ישראלית או בינלאומית, או 

 

 



 

 22.1.2017מיום  C  בקשת המידע לעניין פעילות מחצבות בשטחי

להכנסות מדמי תמלוגים ודמי הרשאה לשימוש  השאלות בנוגע נבקש להזכיר כי 

שנשלחה למשרדכם ביום בקרקע הועברו אליכם גם בבקשה למידע מאת ארגון יש דין 

 בגדה C בשטחי מחצבות פעילות עניינה, לפני כשבעה וחצי חודשים, ש22.1.2017

 למכתבנו המצורף(.  5.2-ו 5)ראו סעיפים  המערבית

למידע שעניינה פעילות זו הועברה למשרדכם בקשה בחלוף כשבעה וחצי חודשים מאז 

במידה  מענה מהותי שלם לבקשה. , נבקש לקבלבגדה המערבית Cמחצבות בשטחי 

 שחלק מהמענה כבר מוכן, נבקש שלפחות חלק זה יועבר אלינו בהקדם. 

 

050-או בטלפון  din.org-miryam@yeshניתן לפנות אלי בכל שאלה או עדכון בכתובת 

8553523 . 

 

 בברכה, 

 

 מרים ויילר

 רכזת מידע, יש דין

 

 שניידור העתק: עו"ד ישי 
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