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א.נ,

1998התשנ״ח- המידע, חופש חוק לפי בקשה הנדון:
(17/02/2020 מיום פנייתך :)סימוכין

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

 הרשות וראש טרור ומימון הון הלבנת לאיסור הרשות ראש ווגמן, שלומית ד״ר של יומנה את לקבל

מקום. במילוי הפרטיות להגנת

 בכך והושקעו היומן בבדיקת אינטנסיבית עבודה בוצעה לבקשתך, יסודי מענה לתת בכדי לידיעתך,

רבים. משאבים

 תפקידיה במסגרת פעילותה את המפרט ווגמן, שלומית ד״ר של העבודה יומן מצורף לבקשתך,

:כדלקמן המידע חופש חוק להוראות בהתאם התאמות ביצוע לאחר אליך מועבר היומן האמורים.

 חופש לחוק (1)8 סעיף לפי וזאת - בפגישות שהשתתפו העובדים שמות הוסרו מהיומן •

 ו/או המדינה ביטחון מטעמי רגישות בפגישות מדובר ווגמן, ד״ר של תפקידה מטבע המידע.

 בהתחשב כזו, ופגישה פגישה כל של המשתתפים בדבר פרטנית בדיקה הציבור. ביטחון

 הרבים המשאבים על נוספת משאבים הקצאת מחייבת הרגישות, הפגישות בכמות

 מידע לקבל שתרצה ככל סביר. לבלתי בבקשה הטיפול את שהופך באופן כה, עד שהושקעו

המידע. חופש חוק להוראות בהתאם תבחן בקשתך קונקרטית, לפגישה ביחס נוסף

 מטעמים עובדים( )שאינם בפגישות שהשתתפו המשתתפים שמות מהיומן הוסרו בדומה, •

 כדי בוצע הדבר המידע. חופש לחוק (3)א()9 ו- (1)א()9 סעיפים לפי פרטיות, או ביטחון של

 אין , המידע חופש לחוק 13 סעיף לפי החיצוניים למשתתפים הפנייה את זה בשלב לחסוך

וככל מסוימת לפגישה ביחס קונקרטי מידע פרטנית לבקש זכותך את לשלול כדי בכך
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 המשתתפים של התפקידים שמות ספק, להסרת לגופה. תבחן בקשתך זאת שתבקש
ה״נושא״. בעמודת מפורטים משתייכים הם שאליהם והגופים בפגישות

 יום. של בסופו חלק בהן לקחה לא ווגמן שד״ר פגישות ביומן שמצויות יתכן כי לציין חשוב •

 עבודה נעשתה הדין, משורת לפנים אך פרסומו, טרם רטרואקטיבית מעודכן אינו היומן

ונכון. עדכני מידע להציג מנת על ומקיפה מעמיקה

 שכותרתה עמודה הוספנו ווגמן ד״ר של השונים תפקידיה בין ההפרדה ולצורך לנוחותך •

אירוע. כל משתייך תפקיד לאיזה מבהירה אשר ״רשות״

 שכוללות עמודות או ריק, ושתוכנן מלכתחילה ביומן הוזן שלא למידע שנוגעות עמודות •

לציבור, חשיבות או נגיעה לו שאין הציבורית, הרשות של הפנימית להתנהלות הנוגע מידע

שקר( )אמת/ שלם יום של אירוע :המידע חופש לחוק (5)ב()9 סעיף להוראת בהתאם הוסרו

 משתתפים תזכורת; תאריך )אמת/שקר(; פעילה לא פעילה/ תזכורת בשימוש; לא -

;ריקה( )עמודה חיוב מידע (;1/2/3כ-) זמן הצג ריקה; עמודה - פגישה משאבי אופציונליים;

רגישות. קטגוריות; עדיפות; מרחק; מיקום;

 שתבחן פרטנית, בבקשה אלינו לפנות מוזמן הנך ביומן, מסוים במידע ואינטרס עניין שתמצא ככל

המידע. חופש חוק להוראות בהתאם

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

יום. 45 בתוך בירושלים, מנהליים לעניינים

 עו״ד , אסדי תאמר
 לציבור מידע העמדת על הממונה מ״מ
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