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2017בינואר  22  

         לכבוד

        שיר וולף ן גס

 פניות הציבור נתקצי

 לשכת ראש המינהל האזרחי

 public.inq@mnz.gov.ilדוא"ל באמצעות 

 

 חוק חופש המידעבקשה על פי  –גדה המערבית ב Cשטחי בפעילות מחצבות הנדון: 

 שלום רב,

נודה לך על העברתם לידינו בהקדם האפשרי של פרטי המידע הבאים, הנוגעים לפעילות 

פנייה זו נעשית בהתאם לחוק חופש בגדה המערבית.  Cכרייה וחציבה המתבצעת בשטח 

נבקש להזכיר כי לפי חוק חופש המידע, יש להשיב לבקשה זו . 1998-המידע, התשנ"ח

(, הפטורה מתשלום אגרה. 580442622יום. מגישת הבקשה היא עמותה רשומה ) 30בתוך 

 מצ"ב אישור על ניהול תקין.

 תשובתכם בתודה התקבלה במשרדנו 2016באוגוסט  8-בברקע לפנייה זו נזכיר כי 

פעילות מחצבות בנושא  2016במרץ  21-על פי חוק חופש המידע ששלחנו אליכם ב הלבקש

מכתב  'בבמסמך המסומן כנספח  )מצורפים למכתב זה יתישראליות בגדה המערב

הפנייה הנוכחית עוסקת בפעילות כלל המחצבות הבקשה שלנו ומכתב התשובה שלכם(. 

 בגדה המערבית )ולא רק המחצבות הישראליות(. 

 

 רישיונות חציבה וכרייה 

? נבקש 2016-2010 בשנים בגדה המערבית Cבשטח כמה מחצבות פעלו ברישיון  .1

שקיבלו  חלוקה לפי שנים, לפי זהות בעלי המחצבהטבלה באת הנתונים בלקבל 

)כוונתנו היא להבחין בין מחצבות בבעלות  מהמינהל האזרחירישיון חציבה 

 לפי מיקום המחצבה, בבעלות פלסטינית(לבין מחצבות בינלאומית או  ישראלית

 ולפי שטח המחצבה בדונם. 

  .המבוקש בנספח א' לבקשה זו()ראו דוגמה לטבלה המציגה את המידע 

, כמפורט בגדה המערבית Cבשטח ברישיון  2016-2010 לגבי מחצבות שפעלו בשנים .2

בוטל רישיון חציבה קיים או לא חודש לאחר סיום תקופת לכמה מהן  ,1בשאלה 

 2010הרישיון? )הכוונה בשאלה זו היא לקבל נתונים על מחצבות שפעלו ברישיון עד 

אי מתן . 2016-2010 או לא חּודש באחת מהשנים הופסקורישיונן  ,או מאוחר יותר

 (. משמעותו לעניין זה אי חידוש הרישיון לחידוש היתר מענה לבקשה
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במידה )שהנתונים יכללו את שמות המחצבות שרישיונן הופסק או לא חודש ש נבק

מות , ויוצגו בטבלה בחלוקה לפי שנים. במידה ויש קושי להעביר את ש(והיו כאלה

המחצבות שרישיונן הופסק או לא חודש נבקש לקבל את הנתונים בחלוקה לפי זהות 

 בעלות פלסטינית(. / בינלאומית או )בעלות ישראלית בעלי המחצבה

 )ראו דוגמה לטבלה המציגה את המידע המבוקש בנספח א' לבקשה זו(.

 

 מות חומרי החציבה כ

החציבה כתוצאה מפעולות כרייה מה הייתה כמות חומרי : 2016-2010 ביחס לשנים .3

בשנים  בגדה המערבית שעבורה התקבלו ונרשמו דמי תמלוגים Cבשטח  וחציבה

פי שם בל את הנתונים על כמות חומרי החציבה בטבלה בחלוקה לנבקש לק ?אלה

מחצבה מעבירת התמלוגים ובחלוקה לפי שנים. במידה ויש קושי להעביר את ה

ות נבקש לקבל את הנתונים בחלוקה לפי זה שמות המחצבות מעבירות התמלוגים

 בעלות פלסטינית(. / בינלאומית או )בעלות ישראלית בעלי המחצבה

 )ראו דוגמה לטבלה המציגה את המידע המבוקש בנספח א' לבקשה זו(.

בגדה  Cבשטח חומרי חציבה שהופקו על ידי מחצבות הפועלות ברישיון נם ישאם ב .4

שעבורם לא התקבלו עדיין דמי תמלוגים, נבקש , 2010-2016בין השנים  המערבית

 לגבי כמות חומרי החציבה שטרם שולמו בגינם דמי תמלוגים, וזאת  לקבל נתונים

ולפי שם המחצבה החייבת העברת תמלוגים. במידה ויש קושי  בחלוקה לפי שנים

להעביר את שמות המחצבות נבקש לקבל את הנתונים בחלוקה לפי זהות בעלי 

  בעלות פלסטינית(. / בינלאומית או ות ישראלית)בעלהמחצבה 

 

 שימוש ותמלוגים  הרשאה להכנסות מקנסות דמי 

באוגוסט במענה לפנייתנו בנוגע לפעילות מחצבות  8-י"ג למכתבכם מהבסעיף  .5

, פירטתם את סך (זו ' לבקשהב)ראו נספח  ישראלית בגדה המערביתבבעלות 

מדמי תמלוגים ומדמי הרשאה לשימוש  שהתקבלו במינהל האזרחי ההכנסות הכולל

לפי שנים. נבקש לברר לגבי הפירוט שהובא במכתבכם  2015-2010 בקרקע בין השנים

לשימוש בקרקע של מחצבות  הרשאה האם הכוונה להכנסות מתמלוגים ודמי

 בגדה המערבית Cבשטח  שפעלואו של כלל המחצבות  בלבד ישראליתבבעלות 

 ? ברישיון בתקופה זו

ישראלית  בבעלות הסכומים שפורטו במכתבכם נוגעים לפעילות מחצבותאם  .5.1

נבקש לקבל את פירוט סכומי ההכנסות מדמי תמלוגים ומדמי הרשאה  ,בלבד

, 2015-2009בין השנים בבעלות ישראלית לשימוש בקרקע ממחצבות שאינן 

 מעבירת התשלומים. חלוקה לפי שנים ולפי שם המחצבהב
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 Cבשטח תבכם נוגעים לפעילות כלל המחצבות אם הסכומים שפורטו במכ .5.2

הסכומים שהועברו פירוט , נבקש לקבל את 2015-2009 בגדה המערבית בשנים

 .שלומיםלפי שם המחצבה מעבירת התחלוקה לפי שנים וב

במידה ויש קושי להעביר את שמות המחצבות נבקש לקבל את הנתונים 

בעלות  / בינלאומית או )בעלות ישראליתבחלוקה לפי זהות בעלי המחצבה 

)ראו דוגמה לטבלה המציגה את המידע המבוקש בנספח א' לבקשה  פלסטינית(.

 זו(.

מה היה סך ההכנסות הכולל מדמי תמלוגים ומדמי הרשאה לשימוש בקרקע  .5.3

בגדה  Cבשטח שהתקבלו במינהל האזרחי כתוצאה מפעולות כרייה וחציבה 

שם המחצבה ? נבקש לקבל את המידע בחלוקה לפי 2016המערבית בשנת 

. במידה ויש קושי להעביר את שמות המחצבות נבקש שלומיםמעבירת הת

 או )בעלות ישראליתלקבל את הנתונים בחלוקה לפי זהות בעלי המחצבה 

  בעלות פלסטינית(. / בינלאומית

ישנן גם מחצבות הפועלות  ערביתבגדה המ Cלצד מחצבות הפועלות בהיתר, בשטח  .6

. לפי עדות בעלי מחצבות כאלה הציוד שבבעלותם מוחרם לעיתים והם ללא היתר

נדרשים לשלם קנסות למינהל האזרחי על מנת לקבל את הציוד שהוחרם בחזרה 

התקבל נבקש לדעת מהו הסכום הכולל ש ,2010-2016 שניםבהתייחס ל 1לרשותם.

וכמו כן מהו הסכום  ;האזרחי בעקבות תשלום קנסות מסוג זה בקופת המינהל

נבקש לקבל את המידע  מחצבה אשר הושתו עליו קנסות כאמור. ששילם כל בעל

 ולפי שם המחצבה משלמת הקנס.  בחלוקה לפי שנים

 

 מקנסות דמי הרשאה לשימוש ותמלוגים  שימוש בכספי ההכנסות 

ההכנסות מדמי תמלוגים ומדמי הרשאה לשימוש  הועברואו גופים גוף לאיזה  .7

-2010שנים בין ה גדה המערביתב Cשטח בקרקע כתוצאה מפעילות חציבה וכרייה ב

 ? בתקציבם של איזה גוף או גופים נרשמו הכנסות אלה? 2016

על בעלי מחצבות שפעלו ללא ההכנסות מקנסות שהוטלו הועברו לאיזה גוף או גופים  .8

בתקציבם של איזה גוף או ? 2016-2010בין השנים  ל האזרחיעל ידי המינה רישיון

 גופים נרשמות הכנסות אלה? 

מדמי הרשאה בהכנסות מדמי תמלוגים ו בפועל מושנבקש לקבל דיווח על השי .9

בגדה  Cבשטח לשימוש בקרקע שהתקבלו ונרשמו כתוצאה מפעולות כרייה וחציבה 

שהוטלו על בעלי מחצבות קנסות על השימוש בפועל בהכנסות מוכן  ;המערבית

. נבקש שהדיווח יכלול 2016-2010, עבור כל אחת משבע השנים שפעלו ללא רישיון

 את הפירוט הבא: 

                                                           
 . 33(, עמ' 2016, כיבוש בע"מ )ינואר Human Rights Watchראו דו"ח  1
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ייעודי השימוש בהכנסות )בסעיף זה נבקש לקבל את הפירוט ככל שהוא קיים  .9.1

הוא קיים ברישומי המינהל האזרחי. למשל פירוט לגבי פרויקטים אם וכפי ש

 (.  פירוט כזה אם קיים או פירוט כללי יותר לגבי סוגי שימוש קיים פירוט כזה,

 עוד.יהוקצו לכל ישסכומים שיעור ה .9.2

 טבתהאוכלוסייה המו הילגבי כל אחד מהסכומים והיעודים נבקש לדעת מי .9.3

  במידה וניתן להצביע עליה. 

 . נבקש לקבל את הנתונים בטבלה לפי שנים .9.4

 המבוקש בנספח א' לבקשה זו(.)ראו דוגמה לטבלה המציגה את המידע 

 

  ,050-8553523 בטלפון שאלות והבהרות ניתן לפנות אלי בכל עתמענה לבקשה זו ולל

 .   miryam@yesh-din.org או בדוא"ל

 

 בברכה,

 מרים ויילר

 , יש דין רכזת מידע

 

 

 העתק: עו"ד ישי שנידור
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 נספח א': דוגמאות לטבלאות להצגת הנתונים שהתבקשו

 :1לטבלה להצגת הנתונים שהתבקשו בסעיף דוגמה 

 בעלות  שטח  מיקום מחצבה  שנה

2010 

 

מחצבת הנסון 
 נחל רבה –

נ.צ. או תיאור 
 מיקום מילולי 

 ישראלית/בינלאומית דונם 600

 ... ... ... מחצבת ... 

 ... ... ... מחצבת ...  2011

 

 : 2דוגמה לטבלה להצגת הנתונים שהתבקשו בסעיף 

שנת אי 
 חידוש רישיון 

 בעלות  מחצבה 

 פלסטינית מחצבת בית פאג'ר 2011

... ...  ... 

 

 : 3דוגמה לטבלה להצגת הנתונים שהתבקשו בסעיף 

כמות חומרי החציבה שעבורה  שם המחצבה שנה 
 התקבלו ונרשמו דמי תמלוגים 

 מיליון טון נחל רבה –מחצבת הנסון  2010

... ... .... 

 

 :5.2לטבלה להצגת הנתונים שהתבקשו בסעיף דוגמה 

ה אסכום שהתקבל מדמי הרש שם המחצבה שנה 
לשימוש בקרקע ותמלוגים 

 בש"ח 

 2,000,000 נחל רבה –מחצבת הנסון  2010

... ... ... 

 

 9דוגמה לטבלה להצגת הנתונים שהתבקשו בסעיף 

 אוכלוסייה מוטבת   ייעוד סכום שנה 

... ... ... ... 

 


