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 כ"ה אלול תשע"ט

 2019ספטמבר  25
 :לכבוד

 התנועה לחופש המידע )ע"ר(

  foi@meida.org.il: בדואר אלקטרוני

 
 1998 -בקשה לפי חוק חופש המידע, התשנ"ח הנדון: 

 3.7.19 מיום  2021-19-0069 מספר כםסימוכין: פניית

 

לקבל לידך, בהתאם להוראות חוק חופש המידע,  ם"( ביקשתהפנייה)להלן: " שבסימוכין  בפנייתכם .1

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

 1/1/2019בהתאם לחוק חופש המידע, אבקש לקבל את יומניהם של השר/ה ומנכ"ל/ית המשרד מיום  "

 " ועד ליום מתן המענה

ליום מתן המענה ככתוב  לא ניתן לספק את המידע עדהבהרנו לכם כי  4.7.19*במכתבנו מיום 

בבקשתכם, גם לא מבחינה טכנית שכן יש צורך לעבד את המידע ואף לפנות לצדדי ג' לצורך קבלת 

עמדתם באפשרות להעברת המידע. ולכן החליט הממונה כי המידע שיועבר יהיה עד להיום הגשת 

 .הבקשה

 : כדלקמן כםמתכבד להשיבהנני  במשרד,לאחר בדיקה עם הגורמים הרלוונטיים   .2

 .3.7.19ועד  1.1.19 –מועבר לידיכם יומן שר התקשורת לשעבר מר איוב קרא מיום ה  .א

 לתשומת ליבכם במידע בוצעו ההשמטות  הבאות:   .ב

 של השר שמטו שמות אנשים פרטיים שאינם עובדי המשרד או כאלו הקשורים למילוי תפקידו וה

 ( לצורך השמירה על פרטיותם. 3)א()9כשר התקשורת וזאת בהתאם לחריג שבסעיף 

 זאת ושל עובדי המשרד שמטו מספרי טלפון נייד וכתובות דואר אלקטרוני של אישים פרטייםוה ,

שכן פרטים אלו נכנסים תחת ההגנה הנתונה לאדם לצורך שמירה ( 3)א()9בהתאם לחריג שבסעיף 

 על פרטיותו.

  של השר, זאת ההתאם  תהמיניסטריאליבמסגרת הפעילות נכנסים שאינם ביומן הושמטו פרטים

  .23.8.09מיום להנחיית משרד המשפטים 
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לגבי מסירת יומנו של מנכ"ל המשרד אשיב כי זה מצוי בתהליכי בדיקה ע"י הגורמים המוסמכים,  .ג

 אנו עושים כל מאמץ על מנת להעבירו לידיכם בהקדם. 

 המשפט לבית יום 45 בתוך מנהלית עתירה להגיש םרשאי הנכם ,)ב( 2שבסעיף  החלטתנו דכנג .3

 .א"בת מנהליים לעניינים

 להבהרות נוספות ככל שיידרשו. כםאנו לרשות    .4

 
 
 

 בכבוד רב,       

 
 מוניר קזמל

 חופש המידעיישום חוק הממונה על 
 ומרכז בכיר פיקוח צרכני

 
 

  : העתק
 משרד התקשורת ,היועצת המשפטית, דנה נויפלדגב' 


