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 ד' כסלו, תשפ"ב ירושלים,

 2021נובמבר,  8

 בתשובתך נא ציין:

 2015-20-0420תיק מס' 
 

  ,לכבוד

 מר אלעד מלכא, 

 הלובי שלך בכנסת )ע"ר( -האינטרס שלנו

 interes.com-eladm@ourבאמצעות דואר אלקטרוני: 

 

 , .נא

 1998-בקשה לפי חוק חופש המידע, התשנ"חהנדון: 

 (24/07/2021 מיום ךפנייתסימוכין: )

"(, חוק חופש המידע)להלן: " 1998-בפנייתך שבסימוכין, ביקשת לפי חוק חופש המידע, התשנ"ח

 .24/07/2021תאריך ועד ל 14/06/2021מתאריך , החל של שר המשפטים ולקבל את יומנ

החל , שר המשפטים גדעון סער לעיונך את יומן העבודה שלהריני לצרף לאחר בירור בקשתך, 

 . 24/07/2021תום התקופה המבוקשת, יום ועד ל, יום כניסתו לתפקיד, 14/06/2021מתאריך 

אמצעות פלטפורמה פרטית, עד יוער, כי בשבועיים הראשונים בתפקיד השר ניהל את יומנו ב

לקליטה ושימוש במערכות המשרד. יחד עם זאת, לאור החשיבות הרבה שמשרד המשפטים ושר 

המשקפים  PDFהמשפטים רואים בשקיפות ובהנגשת מידע לציבור, שבועיים אלה מצורפים בקבצי 

קה מתוך את לוח פגישות השר בתקופה זו. יתר התקופה המבוקשת, מצורפת בקובץ אקסל, שהופ

 המערכת המשרדית. 

 :הוראות חוק חופש המידע בקשר למסירת המידע לפי להלן מספר הערות

 בגוף הקובץ המידע עומד לעיונך כי שמצוי ברשותנו. סיבת ההשחרה צוינה  . 

 גילויה עלול לגרום לפגיעה שת ת אישיבכל מקום בו נרשם "אישי", מדובר על פעילו

כמו כן, מידע שגילויו עלול  חופש המידע. ( לחוק3)א()9סעיף  בפרטיות ולכן אין למסרה לפי

 חופש המידע גם כן. ( לחוק3)א()9בפרטיות בכלל, הושחר לפי סעיף לגרום לפגיעה 
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 של שר המשפטים, הוסר בשל אי תחולתו של  ימידע על פגישות שנערכו בכובעו הפרלמנטר

 חוק חופש המידע על מידע זה.  

  לא לקח בהן חלק בסופו של יום. היומן אינו ששר המשפטים יתכן שמצויות ביומן פגישות

מעודכן רטרואקטיבית טרם פרסומו, אך לפנים משורת הדין, נעשתה עבודה מעמיקה 

 ומקיפה על מנת להציג מידע עדכני ונכון.  

  שכוללות מידע הנוגע להתנהלות הפנימית של שהופקו בקובץ באופן אוטומטי, עמודות

( 5)ב()9ת סעיף ו חשיבות לציבור, הוסרו בהתאם להוראהרשות הציבורית, שאין לו נגיעה א

לא בשימוש; תזכורת  –אירוע של יום שלם )אמת/ שקר( , וביניהן: לחוק חופש המידע

-עמודה ריקה; הצג זמן כ -; משאבי פגישה א פעילה )אמת/שקר(; תאריך תזכורתפעילה/ ל

 רגישות. ; מרחק; עדיפות; קטגוריות;(; מידע חיוב )עמודה ריקה(1/2/3)

 "חופש המידע, שם  ( לחוק5)ב()9 -( ו4)ב()9בהתאם לסעיפים , הוסרה עמודה "תיאור

מפורטים עניינים אדמיניסטרטיביים שאין להם נגיעה או חשיבות לציבור וכן תכתובת 

ייתכן שעמודה זו הכילה גם פנימית )אדמיניסטרטיביות גם כן( במסגרת קיום הפגישה. 

 שהוסר, כמו טלפונים ופרטי התקשרות ספציפיים עם המשתתפים.( 3)א()9פי סעיף מידע ל

מסוים ביומן, הנך מוזמן לפנות אלינו בבקשה פגישה המסוימת ככל שתמצא עניין ואינטרס ב

 פרטנית, שתבחן בהתאם להוראות חוק חופש המידע. 

המשפט  זו לבית לחוק חופש המידע יש בידך לעתור כנגד החלטה 17הנני להודיעך כי לפי סעיף 

 יום. 45לעניינים מנהליים בירושלים, בתוך 
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