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 שלום רב,

 

 רק מנהל הממשלה ראש כי לנו נמסר שערכנו בבדיקה כי להודיעך הרינו ,שבסמך לפנייתך בהמשך

 החוץ. לפיכך, כלל הנתונים שהתבקשו על ידך כשר בתפקידו יומן נפרד מנהל ואינו אחד יומן

( לחוק 5)8ובהתאם להוראת לסעיף הנוגעים לראש הממשלה ושר החוץ אינם נמצאים ברשותנו, 

 .הממשלה ראש למשרד להפנותך הננו , 1998-חופש המידע, התשנ"ח

 

 :07/02/2017מתאריך  המעודכנת פנייתךל בהתאם ,החוץ שר גניתלס הנוגעים הנתונים  להלן

את הנתונים הבאים: בהתאם לבקשתכם מכיל  היומן .2016לשנת  השר גניתס יומן"ב מצ .א

. מיקום הפגישה, פירוט המשתתפים בפגישה, נושא הפגישה ומשך הפגישהמועד הפגישה, 

ביומן, ועל כן חלקם  מתעדכניםיובהר, כי לא כל מיקומי הפגישות ופירוט המשתתפים 

אך ורק פעילויות פרטיות של סגנית השר, יצוין, כי מהקובץ המצ"ב הושמטו  .חסרים

 אשר הופיעו ביומנה המקורי.

 בהן פגישות: מתהשר ומקיי גניתס תלשכות הקבע מהן פועל .ב

 , ירושלים9רבין  יצחק שדרות –החוץ  משרד

 ירושלים  ,רם תגבע, הממשלה קריית – ישראל כנסת

 :בלשכות העבודה ימי פירוט .ג

  חמישייום שלישי, יום בוקר, בשני יום ראשון, יום  –במשרד החוץ  הלשכה

 רביעייום , ר הצהרייםשני אחיום  –בכנסת  הלשכה

 .הנ"ל נהלים ספציפיים להפעלת הלשכות נמצאו לא .ד

 :)כל אנשי הצוות מאיישים את שתי הלשכות גם יחד( של לשכת סגנית השר הצוות אנשי .ה

  יועצת תקשורת -לנה בקמן 

  יועץ פוליטי -עופר קליך 

mailto:elad@man-barak.com
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  יועץ פוליטי -איתי רק 

  נהג -מעוז לוין 

  לשכההראש  -כלנית דים 

  רכזת לשכה -הודיה נצר 

 

 

 בברכה,                                                                                                        

                                                                                                                                                                   

 אריה זיני                                                                                                       

 המידע חופש חוק יישום על הממונה
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