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 17.11.2022תאריך:  
 

 לכבוד 
 עו"ד אלעד מן, יועמ"ש 

 )ע"ר(   הצלחה התנועה הצרכנית לקידום חברה כלכלית הוגנת 
 דוא"ל אמצעות  ב 
 
 

 שלום רב, 
 

 31.8.2022מיום  )"החוק"(    1998- פנייתך לפי חוק חופש המידע תשנ"ח הנדון:  
 ]בדבר הארכת המועד[   27.10.22מיום    שיחת טלפון סימוכין:           

 
בפתח   יצוין  עניין  של  לגופו  לפנייתך  מענה  מתן  ובטרם  שבסימוכין  לתכתובת  בהמשך 

  , מענה ה הועברה באופן שמקשה על מתן   מידע הדברים כי פנייתך שבנדון לקבלת מסמכים /  
שכן פנייתך אינה מחולקת לסעיפים או לכל הפחות לפסקאות ו/או נושאים ולעיתים חוזרת  

בנוסף, פנייתך כללה בקשה לקבלת מסמכים  שאינו נחוץ.  דבר    -   על עצמה באופנים שונים 
 שפורסמו באתר האינטרנט של התאגיד. 

מצורפים   .1 לפנייתך  הבאים העתקי  במענה  ח המסמכים  שיוסברו  ,  בהשחרות  לקם 
 בהמשך: 

   . המודעה שפורסמה בדבר הליך האיתור  1.1

   . 15.5.2022ה מיום  המועצ פרוטוקול החלטת   1.2

   . 2.6.2022ה מיום  החלטת המועצ   פרוטוקול  1.3

 . 13.6.2022המועצה מיום    ת החלט פרוטוקול   1.4

   . 24.6.2022פרוטוקול החלטת המועצה מיום   1.5

מיום   1.6 המועצה  מאותו    30.8.2022פרוטוקול  המועצה  החלטת  ופרוטוקול 
 יום. 

 ם. נוהל ועדת האיתור שפורס  1.7

 ידי המועצה. - נוהל בחירת מנהל כללי לתאגיד על  1.8

 של ועדת האיתור ושל החלטות ועדת האיתור בהתאם.   1-14פרוטוקולים   1.9

ביום   1.10 שהתקיימה  הישיבה  לקראת  המועצה  לחברי  שהועברו  החומרים 
יוכפז(    30.8.2022 גולן  מר  של  המועמדות  מסמכי  נבחר  )לרבות  שבסיומה 

 מר יוכפז פה אחד לתפקיד מנכ"ל התאגיד. 

 . פנייה שהתקבלה אצל ועדת האיתור והתכתבויות בקשר אליה  1.11

הנוגע להשחרות שבוצעו במסמכים המצורפים או מידע שלא נמסר כלל נציין  בכל   .2
 כי: 

אודות  מי  2.1 ל דע  שנגשו  נבחרו(   הליך המועמדים  אליהם    /   )ולא  המועמדים 
ועדת האיתור  עליו מבוססת    ברור מהו לא    -   פנתה  בקשה  ה המקור החוקי 

זה  מידע  לב    לקבל  בשים  פרטיותם  ל   הברור   לצורך וזאת  על  של  הגנה 
 ( לחוק. זאת ניתן להקיש גם  3)א() 9בהתאם לסעיף    שלא נבחרו   המועמדים 
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מיום  9מסעיף   המדינה  שירות  נציב  להנחיות  עבודת    -   2.6.2021  )א(  נוהל 
 "(.  הנחיות הנציב הוועדה לאיתור מועמדים )" 

כתובות  הושחרו פרטים אישיים של מר גולן יוכפז כמו: מספר תעודת זהות,   2.2
בנוסף הושחרו קטעים מתוך הדיון אודותיו מטעמים    אישית ומספר טלפון. 

 הגנת הפרטיות. של  

ו בפני    האישיים שהתקיימו   ושחרו הראיונות ה  2.3 מועצה שכן  ה ועדת האיתור 
ועל בסיס ההנחה שהתוכן שלהם  האישיים  הראיונות   חופשי  נערכו באופן 

המתיר לא לגלות מידע    לחוק (  7)ב() 9לא יגולה ולכך מתייחס בין היתר סעיף  
ו היה תנאי למסירתו, או שגילויו  גילוי   - שהגיע לידי הרשות הציבורית, שאי 

עלול לפגוע בהמשך קבלת המידע. בנוסף, חלק מתוכן הראיונות עלול לפגוע  
לסעיף  בהתאם  לגלותו  אין  לכן  המועמדים  זאת  (  3)א() 9  בפרטיות  לחוק. 

הנציב, לפיו, בין היתר, דיוני הוועדה    להנחיות )יד(  3  מסעיף   ניתן להקיש גם 
דבר  ב ט הינם חסויים, בכפוף להנחיות שם  ככלל והראיונות המועמדים בפר 

פרוטוקול   בסעיף   - רישום  האמור  זה  פרוטוקול    - להנחיות    7  ובכלל  לפיו 
הפנימי   בדיון  הוועדה  חברי  שאמרו  דברים  לכלול  מחויב  אינו  הוועדה 
ראיונות   בעת  שנשמעו  ותשובות  שאלות  לא  ואף  החלטה  גיבוש  לקראת 

 המועמדים.  

 מליצים מטעמים של הגנת הפרטיות. הושחרו פרטים אישיים של המ  2.4

כי   .3 של  נציין  הקלטות  מיום  אין  המועצה  ועדת    30.8.2022ישיבת  ישיבות  ושל 
וכי לא מונו משקיפים לוועדת האיתור ולא היו ועדות משנה של המועצה    האיתור 

 . שעסקו במינוי 

 

 
 בברכה, 

 
 
 

 ______________ 
 אוריה לוטווק 

 ממונה על חופש המידע 
 
 


