
 מדינת ישראל                         
 רשות החברות הממשלתיות 

 יחידת הדירקטורים  

 02-5695385פקס':  02-5421565, טל': 9695102, ירושלים 9המגדל, קומה  23הגן הטכנולוגי מלחה, בניין 

 www.gov.ilשער הממשלה :   www.gca.gov.ilכתובתנו באינטרנט:

 ,ירושלים
 התשע"ט בתמוז י"ג
 2019י לביו 16

 2019-5863רח. 
 
 

      לכבוד
 אלעד מןעו"ד 

 עמותת הצלחה התנועה הצרכנית לקידום חברה כלכלית הוגנת
  

 
 החלטת הרשות - 1998-לבקשתך לפי חוק חופש המידע, התשנ"ח עדכון הנדון:

 
עמותת בשם  ךבקשת"( הרשותהתקבלה ברשות החברות הממשלתיות )" 11.3.2019יום ב .1

לפי חוק  לקבלת מידע "(,הבקשה)" התנועה הצרכנית לקידום חברה כלכלית הוגנת הצלחה

 מאלק עמרורבעניין מינויו של מר "( המידע חופש חוק)" 1998-, התשנ"חחופש המידע

"מלוא המסמכים הנוגעים למינוי המצויים ובכלל זה  ,נמל אשדוד בע"מלדירקטור בחברת 

ברשות החברות הממשלתיות ובכלל זה מלוא המסמכים שהוגשו לוועדה לאישור מינויים, 

סמך לרבות העתק כל תעודה, אסמכתאות על העסקה והשכלה, כל תכתובת, פרוטוקול ו/או מ

הנוגעים להחלטה על המינוי ולרבות החלטת הועדה על אישור המינוי, פרוטוקול הדיון, 

המסמכים שהוגשו לוועדה לצורך אישור המינוי והדיון בו )לרבות חוות דעת, כתובות, שאלון 

לעניין ניגודי עניינים וזיקה פוליטית, עמדת רשות החברות, עמדת משרד המשפטים וכו'(. נבקש 

  דר ניגוד העניינים שנחתם על ידי המועמד בקשר עם מינויו".גם את הס

 .יום 30-הוארכה התקופה למתן החלטת הרשות ביחס לבקשה ב 1.5.19ביום  .2

, בהתאם לסעיף מאלק עמרורמר ל ,28.3.2019ביום  ,הרשותפנתה בהמשך לפנייתך האמורה,  .3

התנגדותו למסירת המידע, או לו כי הוא זכאי להודיע על לחוק חופש המידע, והודיעה  13

התבקש  עמרורמהנימוקים המפורטים בחוק. מר  ,למקצתו, אותו שוקלת הרשות למסור

יום, אם הינו מתנגד למסירת המידע האמור, כולו או חלקו  21להודיע בכתב לרשות, תוך 

ולפרט, בצרוף נימוקים, למסירת אילו חלקים מהמידע המבוקש המצוי ברשות הינו מתנגד, 

 עמרורך התייחסות ספציפית לכל פרט מידע שהוא מבקש שלא להעביר. כן, הועבר אל מר תו

 . במענה לבקשההמידע אותו שקלה הרשות למסור 

מאשר את העברת הוא ה לפי התקבלה התייחסותו של מר מאלק עמרור בעניין 4.5.2019ביום   .4

 .החומריםחלק מהחומרים, בהתאם לפירוט שכלל בתשובתו, ומתנגד למסירת שאר 

, בעניין חופש המידע על החלטתה, בהתאם לחוק עמרורהודיעה הרשות למר  23.5.2019ביום  .5

עמרור הבקשה שהוגשה. במסגרת ההחלטה דחתה הרשות חלק מטענות ההתנגדות של מר 

 למסירת חלק מהמידע.

בהחלטת הרשות על מסר למועמד לאור דחיית התנגדותו של המועמד למסירת חלק מהמידע, נ .6

חופש זכותו לעתור נגד ההחלטה על מסירת המסמכים לבית המשפט במועדים הקבועים בחוק 

יום ממועד קבלת החלטת הרשות. כמו כן, לאור דחיית התנגדותו של המועמד,  45 –המידע 
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נמסר לו כי המסמכים המבוקשים לא יימסרו בטרם חלפה התקופה להגשת העתירה או בטרם 

  ותה, לפי העניין, אלא אם כן יודיע בכתב, כי הוא  מוותר על זכותו להגישה.הוחלט לדח

נגד החלטת הרשות  עמרורחלפה התקופה להגשת העתירה בידי מר  15.7.19מאחר וביום  .7

המפורטת לעיל, ולמיטב ידיעתנו למועד משלוח מכתב זה לא הוגשה עתירה כאמור בידי מר 

 להלן.קבל בסייגים והשמטות המפורטים , מצ"ב המסמכים אותם ביקשתם לעמרור

נוכח האינטרס הציבורי המוגבר לקבלת מידע אודות מועמדים שמונו לכהונה ציבורית בכירה,  .8

ומאחר והמידע אודות המועמדים מונח בפני הוועדה בעת הדיון במועמדותם, הרשות רואה 

ברה ממשלתית גם לנכון, ככלל, למסור מידע למבקש אודות אדם המכהן בכהונה ציבורית בח

לפיכך,  אם יש במידע זה פגיעה מסוימת בפרטיותו של איש הציבור או באינטרסים אחרים שלו.

 החליטה הרשות למסור את המסמכים הבאים )בסייגים המצוינים בהמשך(:

על ידי הוועדה לתפקיד דירקטור  ולצורך בחינת מועמדות שמילא המועמדשאלון  .א

 ;בחברה

  המועמד;אלון שמילא קורות החיים שצורפו לש .ב

ד"ר ותואר  תואר ראשון במשפטים ,תואר ראשון בחשבונאות וכלכלה –ת השכלה ותעוד .א

 ;לרפואה אלטרנטיבית מאוניברסיטת ווסטברוק

ביקורת בדוחות כספיים ברשויות המקומיות;  תעודות על השתתפות בקורסים הבאים: .ג

בעבודת יו"ר הדירקטוריון; כינוסים, הבראת חברות, פרוקים ופשיטת רגל; חידושים 

 ;סקירת עמיתים; ביקורת חשבונות מתקדמת

  ;תעודה על חברות בלשכת היועצים העסקיים בישראל .ד

  ;כדירקטור בחברה המועמד מינויאישור עוזרי השרים על הצעת  .ה

  ;מידע על החברה, ודו"ח הרכב דירקטוריון .ו

בהם היא  ,31.8.17ומיום  7.8.17מכתבים של סגנית מנהל הרשות, הגב' מירה מינס מיום  .ז

לתקופה של  31.8.17לדירקטוריון החברה, שיחל מיום  ועל חידוש מינוימועמד מודיעה ל

 ;שנים 3

 ;לבין המועמדהוועדה  התכתבויות ובירורים בין מזכירות .ח

 ;ריכוז חוות דעת הרשות שהועברו לוועדה .ט

במועמדותו של מר בדיון  1.4.14מיום  -פרוטוקולים של דיונים קודמים של הוועדה  .י

במועמדותו של מר בדיון  4.7.11לחבר במועצת מרכז רבין לחקר ישראל, מיום עמרור 

במועמדותו של מר בדיון  18.12.07לדירקטור בחברת נמל אילת בע"מ, מיום  עמרור

במועמדותו של מר בדיון  21.8.06, מיום לחבר במועצת הרשות לשיקום האסיר עמרור

 23.8.04לדירקטור בחברה לאוטומציה במנהל השלטון המקומי בישראל, מיום  עמרור

  ;לדירקטור בחברת מקורות מים בע"מ במועמדותו של מר עמרורבדיון 

  ;13.7.17ומיום  29.7.14פרוטוקול הדיון בוועדה מיום  .יא

 ;כדירקטור בחברה למינוי המועמדם( בנוגע החלטת הוועדה )מכתב יו"ר הוועדה לשרי .יב
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  ;דירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית המועמד הינואישור הוועדה כי  .יג

כדירקטור בחברה, שנחתם על ידי שר התחבורה והבטיחות  לכהונת המועמדכתב המינוי  .יד

 לצורך המינוי. חתם המועמדבדרכים ושר האוצר, בצירוף הסדר ניגוד העניינים עליו 

 ושמטו פרטים כדלקמן:המהמסמכים האמורים  .9

פרטים אישיים ובכלל זה: כתובת, מייל, תעודת זהות ומספרי טלפון, מאחר ובהתאם  .א

, רשות ציבורית לא תמסור מידע שגילויו מהווה פגיעה חופש המידע ( לחוק3)א()9לסעיף 

ותר על , אלא אם כן הגילוי מ1981-בפרטיות, כמשמעותה בחוק הגנת הפרטיות, תשמ"א

כחבר ו או לאישור מינוי ו של מר עמרורפי דין. יצוין כי מידע זה אינו רלבנטי למועמדת

 ;לפרטיות ודירקטוריון בחברה כך שבמקרה זה אין כל הצדקה לפגיעה בזכות

( 4)א()9מידע אודות הליכים פלילים, בין אם קיימים ובין אם לאו, וזאת בהתאם לסעיף  .ב

רשות ציבורית לא תמסור מידע אשר אין לגלותו על פי כל  , הקובע כיחופש המידע לחוק

, וכן בשל הפגיעה הקשה 1981-דין, לרבות חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים, תשמ"א

בפרטיות הנגרמת כתוצאה ממסירת מידע בנושאים אלה המצויים בליבת הזכות 

  חופש המידע; ( לחוק3)א()9לפרטיות, בהתאם לסעיף 

לוועדה הושמט היקף ההכנסות והיקף המאזן של משרד  מדשמילא המועמהשאלון  .ג

מאחר ומסירת המידע עלולה לפגוע בפרטיות ובאינטרס  –מאלק עמרור רו"ח עו"ד 

 ( לחוק חופש המידע(. 6)ב()9-( ו3)א()9כלכלי )סעיפים 

 :ך אלולעיונמועברים בנוסף, לא  .10

, ו של מר עמרורתחוות דעת משפטית פנימית שהוכנה לצורך הדיון בוועדה במועמדו .א

לקוח. וכן לא יועברו התייעצויות -שכן אנו רואים אותה כחוסה תחת חיסיון עורך דין

 ( לחוק. 4)ב()9פנימיות מכוח סעיף 

מידע אשר נוצר בידי רשות ציבורית אחרת לצורך בדיקת המינוי והועבר למזכירות  .ב

לה ומינוי לחבר כתבי מינוי לחבר במועצה המייעצת למועצה הלאומית לכלכ –הוועדה 

תהיו מעניינים לא יועברו על ידינו, וככל שבמועצה של מרכז יצחק רבין לחקר ישראל, 

חופש המידע ( לחוק 5)8לפנות למשרד ראש הממשלה בהתאם לסעיף  כםבכך יהיה עלי

 לקבלת מסמכים אלו.

משפט הריני להודיעכם כי הנכם רשאים לעתור לבית המשפט לעניינים מנהליים לפי חוק בתי  .11

בהתאם למועדים ולהליך הקבוע בחוק זה, נגד החלטת  2000-לעניינים מנהליים, התש"ס

 הרשות למסור את המידע באופן חלקי כמפורט במכתב זה לעיל.

 .במסירת מידע זה על נספחיו, מסתיים טיפול הרשות בבקשתכם שבסימוכין .12

אין באמור במכתבנו זה כדי להביע עמדה ביחס לטענות המועלות בבקשה או לנושאים  .13

 שאינם קשורים לחוק חופש המידע. עמרורהמוזכרים בבקשה או בהתייחסותו של מר 
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 בברכה,  
  

 מיכל אתגר  
 רשות החברות הממשלתיות  

 
 
 

 העתק:
 החברות הממשלתיות, רשות מנהלת הועדה לבדיקת מינוייםגב' ליאת גדיש, 

 עו"ד טל רוזנפלד, לשכה משפטית, רשות החברות הממשלתיות 
 

 
   


