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 elad@man-barak.comבאמצעות דוא"ל 
 

 1998 -בקשה לפי חוק חופש המידע, התשנ"ח הנדון: 

  10.1.18מיום  00020 סימוכין: פנייתך

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

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

יומן ו/או לו"ז השר ו/או סגן השר )במשרדים בהם מכהנים סגני שרים( וכן לו"ז מנכ"ל המשרד בין "

פירוט המשתתפים  גישה,מיקום הפעל פי הפירוט הבא: מועד הפגישה,  31.12.2017ל  1.1.2017התאריכים 

 "בפגישה, נושא הפגישה ומשך הפגישה.

 29/10/17היומן של מנכ"ל המשרד )בפועל( מר שמילה מימון החל מתאריך מצ"ב  לפנייתך במענה .2

נשלח אליכם כמענה בבקשת מידע קודמת שלכם שמספרה  28/10/17, היומן עד 31/12/17עד 

 מהטעמים הבאים: בוצעו השמטות ביומן, לתשומת ליבך, 90764

( לחוק 1)ב()9נושאים ושמות של חברות הקשורים בהליך פיקוח, בהתאם לחריג שבסעיף  .א

בדבר מידע אשר גילויו עלול לשבש את התפקוד התקין של הרשות הציבורית או את 

 יכולתה לבצע את תפקידיה.

ים, פגישות פרטיות של מר מימון שמילה ואזכורים בעניינים פרטיים הנוגעים לעובד .ב

( לחוק בדבר מידע שגילויו מהווה פגיעה בפרטיות, 3)א() 9בהתאם לחריג שבסעיף 

 כמשמעותה בחוק הגנת הפרטיות.

( לחוק בדבר מידע אשר 1)א() 9פגישות עם גורמים ביטחוניים, בהתאם לחריג שבסעיף  .ג

 טחון המדינה.יבגילויו יש חשש לפגיעה בב

מר פילבר, ואחר בדיקה עם הרשות לני"ע, הרי מידע זה מהווה חלק מחומר  ליומן שלבאשר  .3

( 8)א()14חקירה המתנהלת ברשות לני"ע, ולכן מידע זה לא מועבר בהתאם לחריג הקבוע בסעיף 

 לחוק.

 בנוגע ליומן השר, העניין בטיפול בלשכת השר, וכשיהיה מוכן נעבירהו אליך. .4

     אשמח לעמוד לרשותך בכל שאלה נוספת. .5

 בכבוד רב,        

 
 מוניר קזמל

 חופש המידעיישום חוק הממונה על 
 ומרכז בכיר פיקוח צרכני
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