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 כ"א אדר א תשע"ט

 2019פברואר  26
 :לכבוד

 יועמ"ש עמותת "הצלחה" –עו"ד אלעד מן 

  barak.com-elad@man: בדואר אלקטרוני
 

 1998 -בקשה לפי חוק חופש המידע, התשנ"ח הנדון: 
 26/11/18מיום   00044 מספר ךסימוכין: פניית

 
"( ביקשת לקבל לידך, בהתאם להוראות חוק חופש הפנייה)להלן: " שבסימוכין  בפנייתך .1

 את המידע המפורט להלן: "(החוק)להלן: " 1998-המידע, התשנ"ח

הובא מינוייה של הגב' מישל קרמרמן כמנכ"לית הרשות השניה לטלוויזיה  26.11.2017ב  "

 :ורדיו לאישור הוועדה לבחינת מינויים בשירות הציבורי )ועדת גילאור(

נבקש לקבל את מלוא המסמכים הנוגעים למינוי הנמצאים במשרד התקשורת וברשות   .א

החברות הממשלתיות ובכלל זה החלטת ועדת האיתור ודירוג המועמדים, המלצת השר 

המנומקת, כל תכתובת, פרוטוקול ו/או מסמך הנוגעים להחלטה על המינוי וקידומו על ידי 

מינוי, פרוטוקול הדיון, המסמכים שהוגשו המשרד ולרבות החלטת הועדה על אישור ה

לועדה לצורך אישור המינוי והדיון בו )לרבות חוות דעת, כתובות, שאלון לעניין ניגודי 

 עניינים וזיקה פוליטית, עמדת רשות החברות וכו'(

 "נבקש גם את הסדר ניגוד העניינים שנחתם על ידי המועמדת לאחר אישור מינויה. .ב

 (.מ.קבוצעה על ידי ואינה מופיעה במקור )החלוקה לסעיפים *

הנני מתכבד  במשרד,לאחר בדיקה עם הגורמים הרלוונטיים ו 3.2.19בהמשך למכתבי מיום  .2

 , בהתאם לסעיפים שבבקשתך: להשיבך כדלקמן

 לגבי בקשתך שבסעיף א', אשיב: .א

המידע  בהמשך להודעתי לך על פנייה לצד ג', הריני להודיעך כי זה לא התנגד להעברת

)מסמכים העונים  מידעלתשומת ליבך בלמכתבי זה.  מצורףהמידע האמור האמור, משכך 

של שמות ופרטים מזהים של  השחרות"החלטת השר"( בוצעו  –" ו 4דיון מספר "  –לשם 

מועמדים בהליך וזאת על מנת למנוע פגיעה בפרטיותם בהתאם לחריג שבסעיף יתר ה

  ( לחוק. 3)א()9

 . 3.2.19בבקשתך, נכונה תשובתי מיום לגבי סעיף ב'  .ב
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 לעניינים המשפט לבית יום 45 בתוך מנהלית עתירה להגיש רשאי הנך א2 ףשבסעי החלטתנו כנגד .3

 .א"בת מנהליים

 אנו לרשותך להבהרות נוספות ככל שיידרשו.    .4

 
 

 בכבוד רב,       

 
 מוניר קזמל

 חופש המידעיישום חוק הממונה על 
 צרכניומרכז בכיר פיקוח 

 
 
 
 
 
 
 

  : העתק
 משרד התקשורת ,, היועצת המשפטיתדנה נויפלדגב' 


