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  ד' תשרי תשע"ט  ירושלי	, 
2018ספטמבר  13   

  
  

  לכבוד
   :באמצעות דואר אלקטרוני          

  

  

  

  שלו	 רב,

  �1988מענה לבקשה על פי חוק חופש המידע תשנ"ח הנדו�:

  3.9.18פניית' מיו	  סימוכי�:

  

  בתגובה לפניית' שבסימוכי�, הנני לפנות אלי' כדלקמ�:

  

"), ביקשת החוק(להל�: " 1988�בפניית' שהוגשה בהתא	 לחוק חופש המידע תשנ"ח .1

את מלקבל שנית� על ידי הממונה על הגבלי	 עסקיי	 לקבל אישור להסדר כובל או פטור 

. ככל שלא , בקשר למרכז הארצי לבחינות ולהערכהאישור בית הדי� להגבלי	 עסקיי	

נית� אישור או פטור כאמור, ביקשת לקבל נייר עמדה של דיו� שנער' ברשות ההגבלי	 

 העסקיי	 או מסמכי	 אחרי	 בקשר לכ'.

(ה) לתקנות ההגבלי	 העסקיי	 (מרש	, פרסו	 7 � (ב) ו7(א), 7בהתא	 להוראות סעיפי	  .2

לאישור הסדר כובל, החלטות בית הדי� בקשר בקשות , 2004�ודיווח על עסקאות), תשס"ד

(ב), 7לאישור הסדר כובל ובקשות לפטור, מפורסמות ברשומות. ראה ג	 הוראות סעיפי	 

1988�) לחוק ההגבלי	 העסקיי	, תשמ"ח1(ג)( 42 �(ג) ו14. 

) לחוק שכ� המידע המבוקש, ככל 4(8כ�, בקשת' נדחית בהתא	 להוראות סעי. על  .3

נית� לבצע חיפוש בילקוט הפרסומי	 שקיי	, פורס	 ברשומות, בהתא	 להוראות הדי�. 

המפורס	 על ידי רשומות באתר משרד המשפטי	 בכתובת: 

https://www.gov.il/he/Departments/official_gazette. 

 יחד ע	 זאת נציי� כי בחיפוש שנער' במערכת המחשוב המשמשת את הרשות למילי	 .4

, לא עלו מסמכי	 רלוונטיי	 בקשר לבקשה לקבלת "המרכז הארצי לבחינות ולהערכה"

 אישור להסדר כובל או פטור.
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דיו� שנער' ברשות ההגבלי	 העסקיי	 או באשר לבקשת' לקבלת נייר עמדה של  .5

, מידע מסוג זה הוא מידע בדבר דיוני	 פנימיי	, עמדת הרשותמסמכי	 אחרי	 בקשר ל

וכל המסמכי	 בקשר לכ', ככל שקיימי	, ה	 בגדר מסמכי	 פנימיי	. על כ�, חלק זה של 

 ) לחוק.4(ב)(9בקשת' נדחה בהתא	 להוראות סעי. 

ות' לעתור על החלטה זו, בהתא	 לחוק בתי משפט לחוק, באפשר 17בהתא	 לסעי.  .6

 יו	 מיו	 קבלת מכתב זה. 45, בתו' 2000�לענייני	 מנהליי	, תש"ס

 

  אנו לרשות' לכל שאלה או הבהרה, ככל שתידרשנה.

  

   בכבוד רב,

  

  יצחק שפיגלר, עו"ד   
  המחלקה המשפטית   
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