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 8811-מענה לבקשה על פי חוק חופש המידע תשנ"חהנדון: 

 2.4.34פנייתכם מיום  סימוכין:

"(, חופש המידע חוק)להלן: " 3144-בפנייתכם שהוגשה בהתאם לחוק חופש המידע תשנ"ח .3

ההתייעצויות עם הוועדה לפטורים ומיזוגים ביקשתם לקבל העתק של כל הפרוטוקולים של 

 3144-"( בהם נדונה הטלת עיצום כספי לפי חוק ההגבלים העסקיים, תשמ"חהוועדה)להלן: "

)להלן:  2234-"( או חוק קיום התחרות בענף המזון, תשע"דהעסקיים חוק ההגבלים)להלן: "

בין אם לאו  )להלן: "(, בין אם ההתייעצויות הסתיימו בהטלת עיצום כספי וחוק המזון"

 "(.קוליםוהפרוט"

ב)ג( לחוק ההגבלים העסקיים, בישיבות של הוועדה לעניין עיצום כספי 21בהתאם להוראות סעיף  .2

יירשם פרוטוקול מלא אשר יהיה פתוח לעיון הציבור, למעט מידע שאין למסרו או שאין חובה 

 לחוק חופש המידע. 1למסרו לפי סעיף 

מפורסמים באתר האינטרנט של רשות הגבלים העסקיים )להלן: הפרוטוקולים של הוועדה  .1

. באתר קיימת גם אפשרות של "חיפוש מתקדם", http://www.antitrust.gov.il"(, הרשות"

 המאפשרת להתאים את החיפוש לצרכים הספציפיים של המשתמש.

שור: מאגר המידע4החלטות הממונה4עיצומים, באתר האינטרנט של הרשות, בקי .4

http://www.antitrust.gov.il/subject/174.aspx מפורסמים הפרוטוקולים של הוועדה בנוגע ,

צום כספי להטלת עיצומים כספיים מכח חוק ההגבלים העסקיים, בין אם בסופו של דבר הוטל עי

בפועל ובין אם לאו. בקישור: מאגר המידע4חוק המזון4עיצום כספי, 

http://www.antitrust.gov.il/subject/226.aspx מפורסמים הפרוטוקולים של הוועדה בנוגע ,

בסופו של דבר הוטל עיצום כספי בפועל ובין להטלת עיצומים כספיים מכח חוק המזון, בין אם 

אם לאו. לעיתים, הפרוטוקולים של הוועדה כאמור מפורסמים באתר האינטרנט של הרשות גם 

 תחת הקישור: פרסומים4הודעות לעיתונות.

http://www.antitrust.gov.il/
http://www.antitrust.gov.il/subject/174.aspx
http://www.antitrust.gov.il/subject/174.aspx
http://www.antitrust.gov.il/subject/226.aspx
http://www.antitrust.gov.il/subject/226.aspx
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( לחוק חופש המידע שכן המידע המבוקש 4)4על כן, בקשתכם נדחית בהתאם להוראות סעיף  .5

לחוק חופש המידע לגבי  1לרשות הציבור בכפוף להוראות סעיף  פורסם באתר הרשות ועומד

 מידע שאין למסרו או שאין חובה למסרו.

בפנייתכם ביקשתם לקבל גם פרוטוקולים של התייעצויות עם הוועדה ככל שעלה בהן נושא  .6

הטלת עיצום כספי גם אם הוועדה לא כונסה לצורך דיון בהטלת עיצום כספי. בהקשר זה נבהיר 

ידע הקיים בידי הרשות בנוגע לפרוטוקולים של הוועדה מחולק לפי הקטגוריות להלן: כי המ

המלצות והחלטות של הוועדה לגבי כללי פטור סוג, הודעות מיזוג ובקשות פטור. המלצות 

והחלטות של הוועדה בקטגוריות אלה מצויים בתיקי העיון בקישורים הרלוונטיים המפורסמים 

 .באתר האינטרנט של הרשות

נושא הטלת עיצום כספי גם אם עלה פרוטוקולים של הוועדה בהן כל הלקבלת בקשתכם על כן,  .7

לעיל חל גם על חלק זה  5האמור בסעיף ו נושא זה נדחית אף היאהוועדה לא כונסה לצורך דיון ב

 של בקשתכם.

ות מיזוג עוד נציין כי פרוטוקולים של הוועדה לגבי המלצות והחלטות בדבר כללי פטור סוג, הודע .4

ב)ג( רישא לחוק ההגבלים 21ובקשות פטור אינם בהכרח פרוטוקולים מלאים כאמור בסעיף 

העסקיים, זאת בניגוד לפרוטוקולים של הוועדה לעניין עיצום כספי שהינם פרוטוקולים מלאים 

 לפי הוראות הסעיף הנ"ל ואשר מפורסמים כאמור באתר הרשות כמפורט לעיל.

)ה( לחוק חופש 7חס לכל רכיבי בקשתכם כי בהתאם להוראות סעיף בשולי הדברים נבהיר בי .1

המידע, המידע יועמד לרשות המבקש כפי שהוא מצוי בידי הרשות אשר אינה חייבת לעבד את 

 המידע ולאפיין את הפרוטוקולים לפי חלוקה לקטגוריות אחרות כמבוקש על ידכם. 

על החלטה זו, בהתאם לחוק בתי לחוק חופש המידע, באפשרותכם לעתור  37בהתאם לסעיף  .32

 יום מיום קבלת מכתב זה. 45, בתוך 2222-משפט לעניינים מנהליים, תש"ס

 

 אנו לרשותכם לכל שאלה או הבהרה, ככל שתידרשנה.
 
 

  בכבוד רב,

 
 יצחק שפיגלר, עו"ד    
 המחלקה המשפטית   
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