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1998התשנ״ח- המידע, חופש חוק לפי בקשתכם הנדון:

:הבא המידע לקבלת עתרתם 25.3.19 מיום בבקשתכם

 שליד היתרים למתן הוועדה אל נתניהו בנימין מר פניות אודות על הבא המידע את לקבל ״״אבקש
 היום: ועד 2009 משנת החל המדינה מבקר
 )בין בנפרד שנה לכל בחלוקה ההיתרים, ועדת אל נתניהו בנימין מר שפנה הפעמים מספר .1

המבקר). באתר פורסמה פורסמה/לא הבקשה אם
 שאושרו השונות בבקשותיו נתניהו, בנימין מר של בעניינו הוועדה החלטת תמצית .2

 בוועדה. נדונו לא או שנדחו ובבקשותיו
 לשיקול בהתאם וזאת המדינה מבקר באתר גלויות שאינן בבקשות עניינה זו בקשה כי לציין למותר
העניין.״ ובנסיבות הוועדה לעצמה ששומרת הדעת

:תשובתנו להלן

 התנועה 1981/09 עת״מ במסגרת המדינה מבקר לבין המידע לחופש התנועה בין שהושגו ההסכמות
 היתרים למתן הוועדה החלטות לפרסום הנוגע בכל ׳,ואח המדינה מבקר משרד נ׳ המידע לחופש
הפרסום(. החלטת - )להלן 28.11.2010 מיום הוועדה בהחלטת עוגנו הוועדה(, - )להלן

 מבקר משרד של האינטרנט באתר יפורסמו הוועדה החלטות זה ממועד החל הפרסום, החלטת לפי
 ממנה. חלקים או ההחלטה את לחסות מקום יש דעתה, שיקול לפי בהם, במקרים למעט המדינה,

 ניתן שלא באופן היתר בין ההחלטות, עיקרי יפורסמו כי נקבע זה מועד טרם שניתנו להחלטות ביחס
.המבקש זהות אודות ההחלטה מעיקרי ללמוד

 : 2009-2019 בשנים לוועדה נתניהו מר של הפניות רשימת להלן ,לבקשה 1 לסעיף במענה
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לוועדה פניות מספר שנה
1 2009
0 2010
0 2011
1 2012
0 2013
2 2014
1 2015
0 2016
0 2017
1 2018
0 2019

 לאחר הממשלה ראש ידי על שהוגשו בבקשות הוועדה החלטות כל כי נשיב לבקשה, 2 לסעיף במענה
 החלטות של תמציות במסירת צורך שאין כך המשרד, של האינטרנט באתר פורסמו הפרסום החלטת
 (4)8 לסעיף בהתאם נדונו(. שלא בבקשות החלטה תמצית או החלטה אין הדברים )מטבע זו בתקופה

המשרד. של האינטרנט באתר בהחלטות לעיין אתכם מפנים אנו המידע, חופש לחוק

 שכן המבוקש המידע את למסור נוכל לא הפרסום, החלטת למועד ועד 1.1.2009 שבין לתקופה אשר
 הוועדה לקביעות בניגוד תעמוד נתניהו, למר הפרסום החלטת לפני שניתנו החלטות תמצית ייחוס

 לבין המידע לחופש התנועה בין שגובשו ההסכמות של עיגון מהווה שכאמור הפרסום, בהחלטת
המדינה. מבקר

בברכה,

 עו״ד נהיר, דוד
 הציבור תלונות ונציב המדינה למבקר בכיר יועץ

המידע חופש חוק לפי מידע העמדת על הממונה

:העתקים
 הציבור תלונות ונציב המדינה מבקר שפירא, חיים יוסף )בדימי( השופט

המדינה. מבקר משרד המשפטי, היועץ רבין, יורם פרופי
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