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 ,בשלום ר 

 

 בקשה על פי חוק חופש המידע –פעילות מחצבות ישראליות בגדה המערבית הנדון: 

 

לפעילות כרייה הנתונים הבאים, הנוגעים  לידינו בהקדם האפשרי של םלך על העברת נודה

פנייה זו נעשית בהתאם לחוק חופש המידע,  .י הגדה המערביתשטחב ישראלית וחציבה

 30המידע, יש להשיב לבקשה זו בתוך נבקש להזכיר כי לפי חוק חופש . 1998-התשנ"ח

מצ"ב  .אגרה מתשלום הפטורה (,580442622) רשומה עמותה היא הבקשה מגישת יום.

 אישור על ניהול תקין.

 

 מחצבות חדשות

כמה בקשות חדשות להקמת מחצבות בשטחי הגדה המערבית הוגשו למינהל  .1

 , בחלוקה לשנים?(2015-2009) האזרחי בשבע השנים האחרונות

 כמה בקשות סורבו? כמה מתוך בקשות אלו אושרו?  .2

באיזה , ]ב[ היכןלגבי כל אחת מהבקשות להקמת מחצבות שאושרו אנא פרטו ]א[ .3

 גודל שטח, ]ג[ עד מתי ניתן רישיון.

( 2015-2009שבע השנים האחרונות )פועל בכמה מחצבות חדשות הוקמו ב .4

 בשטחי הגדה המערבית, בחלוקה לשנים?

נבהיר ) ?ת נמצאות כעת בהליכים של תכנון במינהל האזרחיכמה מחצבות חדשו .5

, כולל הליכים המצויים בשלבים בכל שלב שהואהליכי תכנון להיא הכוונה כי 

 .ראשוניים לפני הפקדה ולפני התנגדויות(

 

 מחצבות קיימות

כמה בקשות לפתיחת מוקדי חציבה חדשים בתוך מחצבות קיימות הוגשו למינהל  .6

 , בחלוקה לשנים?(2015-2009)האזרחי בשבע השנים האחרונות 

 כמה סורבו? כמה מתוך בקשות אלו אושרו?  .7

לגבי כל אחת מהבקשות לפתיחת מוקדי חציבה שאושרו אנא פרטו ]א[ באיזו  .8

 החדשה בתוך המחצבה.  מחצבה, ]ב[ מה מיקום נקודת החציבה

כמה בקשות להרחבת תב"ע של מחצבות קיימות הוגשו למינהל האזרחי בשבע  .9

 בחלוקה לשנים? (,2015-2009)השנים האחרונות 

 ? וכמה סורבכמה מתוך בקשות אלו אושרו?  .10

לגבי כל אחת מהבקשות להרחבת תב"ע שאושרו אנא פרטו ]א[ באיזו מחצבה,  .11

 ]ב[ מה מיקום הרחבת התב"ע בתוך המחצבה. 
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 ותמלוגים אגרות

את שיעורי  הקובעיםנבקש לקבל את הנוהל ו/או ההוראות של המינהל האזרחי  .12

התשלומים המוטלים על מפעילי מחצבות בשטחי הגדה המערבית )דמי הרשאה 

 הזכות לשימוש בקרקע וכן תמלוגים על תוצרת הכרייה(.בגין 

 

  התשלומים בשיעורחלו שינויים ( 2015-2009)האם בשבע השנים האחרונות  .13

מפעילי מחצבות בגדה המערבית )דמי הרשאה בגין לקופת האזור המוטלים על 

 היו מה –? אם כן הזכות לשימוש בקרקע  וכן תמלוגים על תוצרת הכרייה(

 השינויים?

 

(, מה היה הסך הכולל של 2015-2009עבור כל אחת משבע השנים האחרונות ) .14

הכנסות מדמי תמלוגים ומדמי הרשאה לשימוש בקרקע שהתקבלו ונרשמו בקופת 

 האזור כתוצאה מפעולות כרייה וחציבה בגדה המערבית?

 

 מחצבות נטושות

 שוקמו מחצבות נטושות בשטחי( 2015-2009)האם בשבע השנים האחרונות  .15

 נבקש כי תפרטו אילו מחצבות שוקמו, ובאיזו שנה. –הגדה המערבית? אם כן 

 

מחצבות לשיקום האם מופעלת כיום במינהל האזרחי תוכנית ייעודית או קרן  .16

נבקש לדעת באיזו שנה הוקמה הקרן וכן לקבל את הנוהל ו/או  –אם כן  נטושות?

 ההוראות שמכוחם הוקמה הקרן והמגדירים את אופן פעולתה.

 

 

  ,052-3847566 בטלפון ניתן לפנות אלי בכל עת לשאלות והבהרות

 din.org-noa@yesh או בדוא"ל

 

 

 בברכה,

 נועה כהן

 רכזת מידע

 

 

 

 

 העתק: עו"ד ישי שנידור
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