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

 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-התשנ"חהמידע, 

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

בנוגע לבקשתכם לקבל לידכם את כל המסמכים והחומרים שעמדו בפני הועדה  .א

המייעצת טרם המלצתה לשרים קרא והנגבי ועובר להחלטתם ובפרט כל חומר רלוונטי 

וכן הסיכומים, הפרוטוקולים  לידי הוועדה"( החברה)להלן "שהעבירה הוט טלקום 

הנוגעים לבקשתכם זאת, רים והחומזה כל המסמכים  במצורף  – והתכתבויות נוספות 

הגישה גביו נוסף לזאת נציין כי במשרד נמצא מידע נוסף הרלוונטי לבקשתם זאת ול

בעניין כל עוד לא הוחלט לידיכם לכן מידע זה לא מועבר  ,החברה עתירה מנהלית

 )ג( לחוק.13עתירה בהתאם לסעיף ה
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לגבי בקשתכם למסמכים, המידע וחומרים הקשורים בחובת הפריסה האוניברסלית  .ב

מצוי כרגע בהליך מידע זה  –המצויים במשרד ולא הועברו לוועדה   החברההחלה על 

 , לכן מידע זה לא מועבר כל עוד לא הוחלטכאמור שהגישה החברההעתירה המנהלית 

 .)ג( לחוק13עתירה בהתאם לסעיף בעניין ה

 ת ליבכם, במסמכים הבאים בוצעו השחרות לפי החריגים בחוק:לתשומ .3

" בוצעו 4", "מענה לפנייה 4", "פנייה 3", "פנייה 2", "פנייה 1במסמכים ששמם  "פנייה  .א

לחוק ( 3)ב()9בהתאם לחריג של פרטיהם האישיים של הפונים לוועדה המייעצת השחרות 

 -בחוק הגנת הפרטיות, תשמ"א בדבר מידע שגילויו מהווה פגיעה בפרטיות, כמשמעותה

1981. 

 : בחוקהבאים ים לחריגבהתאם וזאת  ין כי החלטנו שלא להעביר מסמכים נוספיםיצו .4

של החברה ולא יועברו הנדסיות שני מסמכים הנדסיים העוסקים בטכנולוגיות  נמצאו .א

בדבר מידע שהוא סוד מסחרי או סוד מקצועי או לחוק ( 6)ב()9לידיכם בהתאם לחריג 

  .שהוא בעל ערך כלכלי

נמצאו מספר התכתבויות פנימיות )מיילים פנימיים( של הגורמים המקצועיים במשרד ואלו  .ב

בדבר מידע שנופל בגדר דיונים פנימיים, לחוק ( 4)ב()9 לא יועברו לידיכם בהתאם לחריג 

הרי התכלית העומדת מאחוריו היא מניעת "אפקט מצנן", שיבוא לידי ביטוי ברתיעתם של 

חברי הרשות הציבורית ועובדיה לקיים דיונים כנים מקום בו לא מובטח מעטה מסוים של 

המועצה  9135/03חיסיון לדעות המוחלפות במסגרת תהליך קבלת ההחלטות )עע"מ 

 (.237, בעמ' 217( 4להשכלה גבוהה נ' הוצאת עיתון הארץ, פ"ד ס )

 לעניינים המשפט לבית יום 45 בתוך מנהלית עתירה להגיש םרשאי הנכם זו, החלטתנו כנגד .5

 .א"בת מנהליים

 להבהרות נוספות ככל שיידרשו. כםאנו לרשות    .6

 
 
 

 בכבוד רב,       

 
 מוניר קזמל

 חופש המידעיישום חוק הממונה על 
 ומרכז בכיר פיקוח צרכני

 
 

  : העתק
 משרד התקשורת ,, היועצת המשפטיתדנה נויפלדגב' 


