
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 י' אייר תש"פירושלים, 

 2020מאי  04

 לכבוד

 מר אלעד מן, עו"ד

 התנועה הצרכנית לקידום חברה כלכלית הוגנת )ע"ר( –הצלחה 
 

 barak.com-elad@man: בדואר אלקטרוני

 ח.נ.,

 1988-מענה לבקשתך לפי חוק חופש המידע תשנ"ח הנדון:

 1.1.20פנייתך מיום  סימוכין:

(, ביקשת החוק)להלן  1988-בפנייתך שבסימוכין שהוגשה בהתאם לחוק חופש המידע, תשנ"ח .1

הכולל את  2018-2019 לשנים( הממונה)להלן את יומן הפגישות של הממונה על התחרות לקבל 

נושא הפגישות, לרבות פגישות  תאריכי ושעות הפגישות, מיקום הפגישות, משתתפי הפגישות,

   .בחו"ל

לפורמט דיגיטלי הניתן לחיפוש. וצאו היומני הממונה לשנים המבוקשות לצורך הטיפול בבקשתך,  .2

וקובץ נוסף לשנת  2018, קובץ לשנת נפרד Excelבוצע ייצוא היומן של כל שנה קלנדרית לקובץ 

2019. 

במידע הואיל ומדובר  הרצ"ב למכתבנו זה בוצעו השמטות כמפורט להלןכאמור קבצים הבשני  .3

 :( לחוק3)א()9ואין לגלותו לפי סעיף  שגילויו מהווה פגיעה בפרטיות

נמחקו פגישות / פעילויות / תזכורות פרטיות של הממונה שאינם נוגעים לתפקידה  .א

ובמקומם נרשם "פגישה / פעילות / תזכורת פרטית", בהתאם על התחרות כממונה 

 .עניןנסיבות הל

 כתובות דוא"ל של גורמים שאינם עובדי משרדי הממשלה.ונמחקו מספרי טלפון  .ב

נמחקו תזכורות לגבי עובדי לשכת הממונה )למשל שעובד מסוים בחופשה(  .ג

 ובמקומם נרשם "פרטיות עובדים".

ובמקומם נרשם אישיות נמחקו פגישות עם עובדי הרשות שהוגדרו כפגישות  .ד

 "פרטיות עובדים".
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חשיפת נושא לגבי פגישות ספציפיות, נושא הפגישה. ניסוח בחלק מהפגישות בוצעה עריכה של  .4

הפגישה בנוסח כפי שנרשם ביומן עלולה לפגוע ולשבש את התפקוד התקין של הרשות ועל כן 

( לחוק. בכל פגישה 1)ב()9את נושא הפגישה בניסוח שכזה בהתאם לסעיף  חובה למסור אין

 .שנערך לנושא הפגישה הוספה המילה "פנימי"כאמור שבה בוצעה עריכה של נושא הפגישה 

נמחקו מספרי  ,לגבי פגישות שהתקיימו בדרך של שיחת ועידה באמצעות מערכת "ועידן" .5

אשר גילויו עלול במידע הקודים ששימשו את משתתפי שיחת הועידה הואיל ומדובר והטלפונים 

( לחוק. המילה "ועידן" נותרה 1)ב()9לפי סעיף  לשבש את התפקוד התקין של הרשות הציבורית

 .בדרך של שיחת ועידהשהתקיימה ברישומים כך שניתן לדעת שמדובר בפגישה 

למספר צדדים שלישיים אשר מסירת פריטי בכתב , בוצעה פנייה )א( לחוק13בהתאם לסעיף  .6

לא התקבלו התנגדויות של צדדים שלישיים אלה ועל כן לא רישום מהיומן עלולה לפגוע בהם. 

 .לגבי רישומים אלה בוצעה עריכה

לחוק, באפשרותך לעתור על החלטה זו, בהתאם לחוק בתי משפט לעניינים  )ו(7התאם לסעיף ב .7

 .יום מיום קבלת מכתבנו זה 45 , בתוך2000-מנהליים, תש"ס

 

  בכבוד רב,

 

 יצחק שפיגלר, עו"ד    

 המחלקה המשפטית   

 רשות התחרות  
 


