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 1998 -בקשה לפי חוק חופש המידע, התשנ"ח הנדון: 
 04/02/18מיום  00021 מספר ךסימוכין: פניית

 
"( ביקשת לקבל לידך, בהתאם להוראות חוק חופש הפנייה)להלן: " שבסימוכין  בפנייתך .1

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

 

 אישור המכירה שניתן ממשרד התקשורת. א.               "

כל מסמך, תכתובת, תרשומות, פרוטוקול החלטה וכיו"ב אשר נוצרו במסגרת  .ב

הליך קבלת ההחלטה על מתן האישור המוזכר לעיל, לרבות החלטות רשמיות 

שנמסרו לחברות "כו"ר תעשיות בע"מ" ואו "דיסקונט השקעות בע"מ" ביחס 

 "בנוגע לעמידת "סלקום" בתנאי הרישיון. לעמדת המשרד

הכוונה היא למסמכים שנוצרו על הודעתם למשרד כי  30.4.18יצויין כי בתאריך 

 .ידי המשרד

 כםלהשיבהנני מתכבד  ,"(המשרדהתקשורת )להלן: " במשרדלאחר בדיקה עם הגורמים הרלוונטיים  .2

  (:בבקשתכם )בהתאמה לסעיפים כדלקמן

בסעיף א', אשיב שמצורף בזאת אישור להיחשב כ"גורם ישראלי" ואישור  בנוגע לבקשתכם .א

על ידי שר התקשורת מר איוב קרא, מלבד מסמך זה לא נמצא שליטה משותפת, החתום 

 מסמך נוסף העונה לבקשתך.

, אשיב כי מצורפים בזאת כלל המסמכים הרלוונטיים בנוגע לסעיף ב' לבקשתכם .ב

 במשרד. ככול שאלו נמצאו ,לבקשתכם מעלה

  :לתשומת לבכם .ג

לחריג  בוצעו השחרות בהתאם  "1מסמך "במסמך המצורף העונה לשם  (1)

בדבר מידע שהוא סוד מסחרי או סוד מקצועי או שהוא בעל  לחוק, (6)ב()9

, שכן במסמך זה הופיעו נתונים מסחריים של חברת סלקום ערך כלכלי

 ישראל בע"מ.
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בוצעו השחרות בהתאם לחריג  , "התכתבות"-ו "התייעצות"בשם  כיםבמסמ (2)

בדבר מידע שגילויו מהווה פגיעה בפרטיות, כמשמעותה בחוק  לחוק, (3)ב()9

תיבות דוא"ל פרטיים שכן במסמך מופיעים  ,1981 -הגנת הפרטיות, תשמ"א

 ו התבקש בבקשתכם.למידע ש /הושחרוכן הושמט .של גורמי ביטחון

 לעניינים המשפט לבית יום 45 בתוך מנהלית העתיר להגיש רשאי הנכם זו, החלטתנו כנגד .3

 .א"בת מנהליים

 להבהרות נוספות ככל שיידרשו. כםאנו לרשות    .4

 
 
 

 בכבוד רב,       

 
 מוניר קזמל

 חופש המידעיישום חוק הממונה על 
 ומרכז בכיר פיקוח צרכני
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