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 י"ב חשון תש"פ

 2019נובמבר  10
 :לכבוד

 מ"בע לתקשורת הישראלית החברה , בזק

 law.co.il-robax@robax :אלקטרוני בדואר

 
 החלטת הממונה – 1998 –בקשה לפי חוק חופש המידע, התשנ"ח הנדון: 

 10438-06-18, עת"מ 04/12/2017מיום  )מספור פנימי( 00014 מספר ךסימוכין: פניית

 

 
, בהתאם להוראות חוק חופש כםלקבל ליד ם"( ביקשתהפנייה)להלן: " שבסימוכין  בפנייתך .1

 את המידע המפורט להלן: "(החוק)להלן: " 1998-המידע, התשנ"ח

 :כדלקמן כםהנני מתכבד להשיב במשרד,לאחר בדיקה עם הגורמים הרלוונטיים  .2

חלק מהמידע שהתבקש בפנייתכם, וכן מכתב ביניים הכולל העברנו לידיכם  16.7.18ביום  .א

 ."(הוט)" שהוגשה בידי הוט טלקוםירה תבדבר העבו הודענו לכם 

העברנו לידיכם מכתב נוסף בו הודענו לכם על החלטת הממונה בהתנגדות  15.9.19ביום  .ב

למכתב צירפנו המחודשת שהגישה הוט בהתאם לפס"ד בעתירה המנהלית שבסימוכין, 

 חלק נוסף של המידע הרלוונטי לפנייתכם ואשר הוט הסכימה להעבירו.
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עביר לידיכם את יתר כנגד החלטת הממונה, אני מעתה משלא הוגשה עתירה בידי הוט  .ג

בוצעו השחרות  צ"ב המידע הנותר שבחלקומהמבוקש בפנייה שנמצא ברשות, המידע 

 כמפורט להלן:

, בשם "26.7.17",  בשם "24.10.17", בשם "21.9.16", בשם "9.11.17"בשם  מסמכיםב (1

הושחר מידע הנוגע  "מצגת"בשם " ו25.2.16", בשם "19.12.16", בשם "18.6.15"

, סכומי תמחורסוגיות מקצועיות ומסחריות המהוות סוד מסחרי של הוט כגון ל

סודי מסחרי זה לעמדת הגורם המקצועי במשרד מהווה  מידעהשקעות, תכניות ועוד, 

 ממשית באינטרס כלכלי עשויה לפגוע פגיעהבפני גורמים מתחרים של הוט שחשיפתו 

 .( לחוק6)ב()9בהתאם לחריג ומשכך אינו מועבר אליכם ומסחרי שלה, 

שמות עובדי וכתובות הדוא"ל של המתכתבים  ו" הושחרהתכתבות מיילבמסמך בשם " (2

( לחוק הגנת 1) 2למניעת פגיעה בפרטיותם ע"י "הטרדה אחרת" כמשמעה בסעיף  הוט

 הפרטיות, באמצעות כתובות דוא"ל אלו.

 " ללא31.5.15"בשם " ו29.11.17", בשם "25.8.16", בשם "18.2.16"בשם  מסמכים (3

 השחרות.

 לבית יום 45 בתוך מנהלית עתירה להגיש םרשאי הנכם .ג. לעיל 2בסעיף  החלטתנו כנגד .3

 .א"בת מנהליים לעניינים המשפט

 להבהרות נוספות ככל שיידרשו. כםאנו לרשות    .4

 
 
 

 בכבוד רב,       

 
 מוניר קזמל

 חופש המידעיישום חוק הממונה על 
 ומרכז בכיר פיקוח צרכני

 
 

  : העתק
 משרד התקשורת ,, היועצת המשפטיתדנה נויפלדגב' 


