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 שלום רב,
 
 

 1214יומני שר ומנכ"לים של משרדי ממשלה לשנת  –בקשתך לקבלת מידע  הנדון:
 01.0.02סימוכין: בקשתך לקבלת מידע מיום 

 
 בהמשך לבקשתך הריני להשיבך כמפורט להלן:   .0

 םוהועברה לטיפול הגורמים הרלוונטיי 01.0.02בקשת המידע התקבלה במשרדנו ביום 

סוגיית תשלום אגרת הטיפול בבקשה. בשל הרצון הוסדרה  8.1.02לאחר שביום 

להיענות לבקשה במלואה מחד, ונוכח מורכבותה של הבקשה והצורך בטיפולה על ידי 

מספר גורמים שונים במשרדנו, לרבות בדיקה של אגף הביטחון בכדי להימנע מחשיפת 

 ה.מאידך, חל עיכוב קל בסיום הטיפול בבקש -מידע שעלול להיות רגיש או מסווג 

מכל מקום, מצורפים כעת למכתבי זה קבצים ובהם פירוט יומן השר לביטחון הפנים, 

וכן יומנו של מ"מ מנכ"ל מר אליעזר  8108ח"כ גלעד ארדן החל מינואר עד דצמבר 

 .8108)עת מינויו לתפקיד זה( ועד לחודש דצמבר  8108רוזנבאום החל מחודש פברואר 

 -התשנ"ח –לחוק חופש המידע  01-ו 01, 00, 2לידיעתך, בהתאם להוראות סעיפים  .8

"( ובהתאם להנחיית משרד המשפטים בעניין "בקשות חופש החוק)להלן: " 0222

"בקשת חופש מידע לקבלת  -ו 81.2.12המידע לקבלת לוחות זמנים של שרים" מיום 

, נעשו ביומנים שינויים כמפורט להלן: 88.6.01יומן מנכ"ל משרד ממשלתי" מיום 

שבהם חשיפת נושאי הישיבות ו/או שמות המשתתפים ו/או מיקומם עלולה בפגישות 

מכוח סעיף  -הפרטים הושחרו  -לגרום לפגיעה בביטחון המדינה או ביחסי החוץ שלה

 ( לחוק.0)א()2
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פגישות ואירועים פרטיים אשר הופיעו ביומנים, הושחרו/שונו לתיאור 'פרטי' מכוח 

 מידע המהווה פגיעה בפרטיות. –( לחוק 1)א()2סעיף 

 –( לחוק 1)א()01פגישות הנוגעות לפעילות הרשות להגנה על עדים, הושחרו מכוח סעיף 

 המהווה אחד הסייגים לתחולת החוק. 

ושאינן נוגעות  -פוליטיות אשר הופיעו ביומנו של השר כמו כן הושחרו, פגישות 

גורמים שאינם בגדר עובדי  לפעילותו המיניסטריאלית, וכן פגישות שהתקיימו עם

רשות ציבורית כהגדרתה בחוק ואשר נדרש לקבל את עמדתם טרם מסירת מידע 

עוד יש לציין כי הערות כלליות ופנימיות שאינן חלק מלו"ז העלול לפגוע בהם )כצד ג'(. 

 ( לחוק. 1)ב()2הושמטו ו/או הושחרו מכוח סעיף  –היומנים עצמם 

ק, אתה רשאי לעתור נגד ההחלטה לפי הוראות חוק )ו( לחו8בהתאם להוראות סעיף  .1

 . 8111-בתי משפט לעניינים מנהליים, התש"ס

       אשמח לשוב ולסייע בנושאים הנוגעים למשרדנו. .1

 
 
 
 
    

                                                                                                
 

 בברכה,
 
 רוזנבאום   אליעזר    

 המשנה למנהל הכללי     
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 משרד המשפטים  ,היחידה הממשלתית לחופש המידע  -עו"ד מוחמד קדח :העתק
 

 
 


