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״(,המידע חופש חוק״ )להלן: 1998התשנ״ח- המידע, חופש חוק לפי ביקשת שבסימוכין, בפנייתך

בין הפרטיות, להגנת הרשות ראש מקום כממלאת ווגמן, שלומית ד״ר של יומנה את לקבל

המענה. מתן ליום ועד 01/01/2020 התאריכים

 את לעיונך לצרף הריני המידע, חופש חוק הוראות לי ובחינתו בידנו המצוי המידע בירור לאחר
המבוקש. היומן

:הערות מספר להלן

 המידע, חופש חוק להוראות בהתאם ושקוף מרבי באופן לציבור המידע את להעמיד כדי .1

 לעיונך נמסר היומן לכך, בהתאם רבים. משאבים והושקעו אינטנסיבית עבודה נערכה

 לאפשר מנת על זאת ,01/07/2020 קרי הבקשה, הגשת ליום ועד 01/01/2020 מתאריך

כראוי. הבדיקה את לבצע זמן המקצועיים לגורמים

 לאיסור הרשות כראש וכן הפרטיות להגנת הרשות ראש כמ״מ משמשת ווגמן שלומית ד״ר .2

 כמ״מ לתפקידה בנוגע פעילותה את מפרט לעיונך העומד היומן טרור. ומימון הון הלבנת

כמבוקש. בלבד, הפרטיות להגנת הרשות ראש

 בה תקופה הקורונה, נגיף של הראשון הגל לתקופת הגדול בחלקה מתייחסת הבקשה .3

זו, מורכבת בתקופה תקדים. חסר באופן ומשמעותית נרחבת לפעילות נדרשה הרשות

 אתגרים עם התמודדה הרשות הלאומית, ברמה ומורכבות רגישות פרטיות סוגיות שהציפה

והא-סדרתית. המשפטית ברמה לה, ומחוצה בממשלה רבים, לגופים מענה ונתנה רבים
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 לצד העובדים, יומני בניהול ניכר ושינוי סגר שכלל חירום למצב נכנס כולו שהמשק היות

 מעבודת מבוטל לא חלק בשגרה, הרשות עובדי יומני ארגון על האמון מזכירות סגל היעדר

 עם יחד עצמו. ביומן ביטוי לידי בא לא לצערנו, זו, בתקופה ופעילותה במ״מ הרשות ראש

 בהן הסוגיות את המציין לציבור עדכון הרשות הפיקה הראשון הגל של בסיומו זאת,

 כאן לציבור זמין העדכון הרשות. ראש מ״מ של בהובלתה ו/או במעורבותה כולן טיפלה,

 עסקה בהן הרבות הסוגיות על משלים, כאמצעי ללמוד, ניתן וממנו במצ״ב(, גם )ולנוחותכם

 כי נציין, הסגר. תקופת בשל ביומן מסודר באופן מפורטות אינן אם גם הרשות, ראש מ״מ

 ביחס ביותר גבוה פעילות נפח בעלות הן זו בתקופה הרשות עסקה בהן הפעילות וסוגי היקף

הרשות. של בעברה קודמת תקופה לכל

 קיים כי הוחלט הדין, משורת ולפנים בידנו המצוי המידע בדיקת במסגרת כי נציין כן .4

 ומדויקת מהימנה בצורה ישקף שהיומן כך למידע, מסוים טיוב בביצוע ציבורי אינטרס

 טיוב עבודת למרות זו. בתקופה בפועל שהתרחשו כפי הרשות ופעילות האירועים את יותר

 שהתרחשו כפי הפעילות והיקף האירועים לבין היומן בין פער קיים עדיין כי נציין זו,

זו. בתקופה האינטנסיבית במציאות

התאמות: מספר בוצעו המידע, חופש חוק להוראות בהתאם .5

הרלוונטי. ליומן בהפניה נרשמו יותר בכיר משרדי גורם על-ידי שזומנו פגישות •

 שנעשה הרוחבי הבירור בשל בפגישות שהשתתפו העובדים שמות הוסרו מהיומן •

 עובדים שמות פרסום לשאלת ביחס לממשלה, המשפטי היועץ בפני אלו בימים

 חופש לחוק (2)ב()9 סעיף רלוונטי זה, לעניין מידע. חופש לבקשות מענה במסגרת

עיצוב. בשלבי במדיניות שעניינו המידע,

 סעיף לפי גם יימסרו לא המשתתפים שמות לעיל, מהאמור לגרוע ומבלי כן, כמו •

 מסירת לבירור הנדרשים הנוספים המשאבים בשל המידע, חופש לחוק (1)8

 בדיקה לבצע מקום יש בהן פגישות לרבות ופגישה, פגישה לכל ביחס שמותיהם

 ביטחון פרטיות, בענייני לגרום עלול המידע שגילוי האפשרית הפגיעה בדבר

 לחוק (3)א()9ו- (1)א()9 )סעיפים אדם של ביטחונו או הציבור ביטחון המדינה,

 למשתתפים פנייה היתר, בין לדרוש, עשויה כאמור= בדיקה . המידע חופש

 נוספת משאבים הקצאת תצריך ובכלל, המידע, חופש לחוק 13 סעיף לפי חיצוניים

 את שהופך באופן היומן, בבדיקת כה עד שהושקעו שממילא הרבים המשאבים על

סביר. לבלתי בבקשה הטיפול
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 בבקשה לפנות באפשרותך קונקרטי, נוסף, מידע לקבל שברצונך שככל וודאי •

המידע. חופש חוק להוראות בהתאם תבחן וזו חדשה,

 שכוללות עמודות או ריק, ושתוכנן מלכתחילה ביומן הוזן שלא למידע שנוגעות עמודות .6

לציבור, חשיבות או נגיעה לו שאין הציבורית, הרשות של הפנימית להתנהלות הנוגע מידע

שקר( )אמת/ שלם יום של אירוע :המידע חופש לחוק (5)ב()9 סעיף להוראת בהתאם הוסרו

 משתתפים תזכורת; תאריך )אמת/שקר(; פעילה לא פעילה/ תזכורת בשימוש; לא -

;ריקה( )עמודה חיוב מידע (;1/2/3כ-) זמן הצג ריקה; עמודה - פגישה משאבי אופציונליים;

רגישות. קטגוריות; עדיפות; מרחק; מיקום;

 המשפט לבית זו החלטה כנגד לעתור בידך יש המידע חופש לחוק 17 סעיף לפי כי להודיעך הנני

יום. 45 בתוך בירושלים, מנהליים לעניינים

 לציבור מידע העמדת על הממונה
ם משרד שפטי המ
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