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  תשע"ח באב די" ירושלי	,

  2018 ליובי 26
  
  

  לכבוד

 : בדואר אלקטרוני  

  

  שלו	 רב,
  �1998על פי חוק חופש המידע, התשנ"חמענה לבקשה הנדו�: 

, 1.3.2018; תכתובות דוא"ל מהימי	: 6.2.2018ית מיו	 ; שיחתנו הטלפונ25.1.2018מיו	  'סימוכי�: פניית

16.4.2018� ו 15.4.2018, 11.4.2018, 10.4.2018, 19.3.2018, 13.3.2018  

  כדלקמ�: בעניי� שבנדו� 'לפנות אלי תמתכבד אני

, ")החוק(להל�: " 1998�שהוגשה בהתא	 לחוק חופש המידע, התשנ"ח ,שבסימוכי� 'ייתנבפ .1

בי� שופרסל בע"מ וניופאר	  10909לתיק המיזוג שוני	 הנוגעי	  במסמכי	 לעיי� ביקשת

המצויי	 ברשות ההגבלי	 העסקיי	 (להל�: ו "),המיזוגדראגסטורס בע"מ (להל�: "

 .ש	"), כמפורט הרשות"

ב של הרשות, על מנת לאתר את המסמכי	 ובהמש' לפניית', נער' חיפוש במערכות המחש .2

י	 שבתיקי הרשות הרלוונטיי	 ואור' התקופה שביקשת. יודגש כי נוכח היק/ המסמכ

קיימי	 מסמכי	 נוספי	 שלא אותרו בחיפוש הסביר לא המדובר, אי� בידינו להתחייב ש

 שנער'. 

 לעיונ' בכפו/ למספר מגבלות. שאותר הוחלט להעמיד את המידע  .3

באשר לבקשת' לקבל העתק דרישות הנתוני	 ששלחה הרשות בקשר ע	 בחינת המיזוג,  .4

למעט דרישת נתוני	 אחת, אליה . זאת, 1.3.2018הנתוני	 הועמדו לעיונ' ביו	  דרישות

ללמד על  י	מדרישות הנתוני	 אשר עלול פרטי מידעבכפו/ להשמטת נתייחס בהמש' וכ� 

מידע רגיש של הגור	 אליו נשלחה הדרישה וכ� דרישות אשר נשלחו בהמש' למידע שנמסר 

בה� כדי ללמד על מידע רגיש כאמור, וזאת  בשיחה או במענה לדרישה אחרת ואשר יש

 ) לחוק. 6(ב)(9בהתא	 לסעי/ 

הודעתי  13.3.2018באשר לבקשת' לקבל את העמדות שהוגשו לרשות ביחס למיזוג, ביו	  .5

, כי קיימי	 מסמכי	 שבכוונתנו להעביר אלי', בכפו/ לחתימה על כתב התחייבות לסודיות

. בהמש' לכ', הודעת כי אינ' עמדה שהוגשהובכלל זה דרישת נתוני	 אחת אשר נוגעת ל

מעוניי� בחתימה כאמור. לאחר העיו� במסמכי	, החלטנו שאי� מקו	 להעמיד	 לעיונ' 

) לחוק, וכ� על מנת שלא 6(ב)(9שלא בכפו/ למגבלה כאמור, וזאת בהתא	 להוראות סעי/ 

לונטרי, לפגוע ביכולתה של הרשות לקבל מידע מסוג זה, אשר נמסר לה באופ� יזו	 וו

  ) לחוק.7(ב)(9�) ו1(ב)(9בעתיד, בהתא	 להוראות סעיפי	 

לקבל תרשומות ופרוטוקולי	 של דיוני	, שיחות ובירורי	 שנערכו  בקשת'לבאשר  .6

תיאור של הגורמי	 אית	 התנהלו הדיוני	, נשלח  1.3.2018ביו	 במסגרת בחינת המיזוג, 



2 

שיחתנו מיו	 , וזאת בהתא	 להסכמות שהתקבלו במסגרת השיחות והבירורי	 כאמור

 התכתבות בינינו שבסימוכי�, ביקשת למקד את בקשת'בהמש' לכ', במסגרת ה. 6.2.2018

 . 10.4.2018גופי	, כמפורט בפניית' מיו	  15�ב

במעבר נוס/ על החומרי	 נמצא שהמסמכי	 שיש לנו בקשר ע	 , הודעתי כי 15.4.2018ביו	  .7

 .'לכ� אינ	 נכנסי	 לגדרי בקשתואינ	 תרשומות שיחה הגורמי	 שפירטת שלושה מתו' 

הזדמנות לבחור שלושה גורמי	 אחרי	 שנפנה אליה	 במקו	 אות	 ל' משכ', ניתנה 

הגורמי	 הנותרי	 בהתא	  12�גורמי	. משלא קיבלנו מענה להצעתנו זאת, פנינו ל

 לחוק.  13להוראות סעי/ 

תרשומות השיחה די	 השלישיי	, הוחלט להעמיד את לאחר העיו� בהתייחסות	 של הצד .8

אשר אינ	 נוגעי	 לתיק זה בחלק מתרשומות השיחה הושמטו נתוני	 לעיונ' באופ� חלקי. 

אשר חשיפת	 עלולה, על פניה, לפגוע במידע רגיש של המוסר ובהתא	 להוראות סעי/ או 

ה מידע רגיש כאמור בש) לחוק. כמו כ�, הוחלט שלא להעמיד לעיונ' תרשומת אחת 6(ב)(9

ואשר לגביה נמצא כי לא נית� לגלות את התרשומת באופ� חלקי ללא הקצאת משאבי	 

 לחוק.  11להוראות סעי/ ובהתא	  בלתי סבירה

להודעתי זאת; ביחס לחלק אחר, אנחנו ממתיני	 לחלו/ מצורפות חלק מהתרשומות  .9

אינו עומד על זכותו התקופה להגשת עתירה על החלטתנו ולחילופי�, הודעת המתנגד ש

  (ג) לחוק. 13להגישה, וזאת בהתא	 להוראות סעי/ 

לחוק, קיימת לכ	 זכות לעתור על החלטה זאת, לפי הוראות חוק בתי  17בהתא	 לסעי/  .10

 .ימי	 מיו	 קבלת מכתב זה 45, בתו' 2000� משפט לענייני	 מנהליי	, התש"ס

  לכל שאלה או הבהרה, ככל שתידרשנה. 'לרשות ואנ
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