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      לכבוד
 אלעד מןעו"ד 

 עמותת הצלחה התנועה הצרכנית לקידום חברה כלכלית הוגנת
  

 
 

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

לקבלת  6.1.201מיום  ("החוק" להלן:) 1998-לפי חוק חופש המידע, התשנ"ח בהמשך לבקשתך

לשנים  ("הקרן")להלן:  של קרן קיסריה  כספייםהדוחות הלפי חוק חופש המידע אודות  מידע

ופירוט הכנסות מאזור התעשייה בקיסריה וכן הסכם חלוקת ההכנסות בין הקרן  2017ו  2016

 הרינו להשיבך כדלקמן: 28.3.2019, 12.3.2019, 5.2.2019נו מיום יומכתב, למדינה

 

בבדיקה שנערכה ברשות נמצא כי מבין המסמכים המבוקשים, שנוצרו על ידי החברה,  .1

ופירוט הכנסות  2017. דוח כספי לשנת 2016פי של  הקרן לשנת מצוי בידי הרשות דוח כס

, אינם נמצאים מאזור התעשייה בקיסריה וכן הסכם חלוקת ההכנסות בין הקרן למדינה

 ברשותנו ולכן אין ביכולתנו להעבירם.

 

את התייחסותם להעברת על מנת לקבל  פנינו לחברת קרן קיסריה 7.2.2019ביום  .2

התקבלה התייחסות  28.2.2019ביום  יום ממועד שליחת המכתב. 21, וזאת תוך החומרים

בכפוף  2016החברה ולפיה אין לקרן התנגדות להעברת הדוחות הכספיים לשנת 

נעשתה פניית המשך לחברה, על מנת לחשוף חלקים  20.3.2019. בתאריך להשמטות

לקרן התקבלה התייחסות החברה ולפיה אין  28.3.2019נוספים בדוח הכספי. ביום 

 התנגדות לחשוף את החלקים הנוספים בדוח הכספי.   

 

 מן הדוחות הכספיים נמחקו פרטים כדלקמן: .3

למעט ציון עצם  תיאור ההליכים המשפטיים התלויים ועומדים שהקרן מעורבת בהם, .א

פומביים הליכים  , שהינם ככללקיומם של הליכים משפטיים שמנהלת הקרן ותיאורם

מהדוחות הכספיים הערכות היועצים המשפטיים של הקרן ופתוחים לציבור. נמחקו 

ושל הנהלת הקרן באשר לתוצאות ההליכים המשפטיים, אשר מטבען אינן פומביות 

(, 4-9) (. )ביאורים מס'( לחוק6)ב()9סעיף ) והגילוי שלהן עלול לפגוע בפעילות הקרן

 (2016( בדוחות הכספיים לשנת 11)

ות גורמים פרטיים שונים אשר התקשרו עם הקרן נוסף, נמחקו גם פרטים אודות זהב .ב

להם לא ניתנה הינם גופים פרטיים וגופים אלה יוון שאו קיבלו ממנה תרומה וזאת כ
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( בדוחות הכספיים לשנת 10(, )3)ביאורים מס' ) האפשרות להתייחס למסירת המידע

2016).  

מפורט בדבר  ציון זהות הגופים בהם השקיעה הקרן וזאת בשל החשש כי גילוי מידע .ג

( 6)ב()9השקעותיה עלול לפגוע באופן משמעותי בפעילותה ובאינטרסים כלכלים שלה )

ניתנה האפשרות להתייחס בהם השקיעה הקרן לא  לגופים הפרטייםבנוסף, לחוק(. 

 (.2016( בדוחות הכספיים לשנת 1-2)  . )ביאור מס'למסירת המידע

 

משפט לעניינים מנהליים לפי חוק בתי משפט הריני להודיעך כי הנכם רשאים לעתור לבית ה

בהתאם למועדים ולהליך הקבוע בחוק זה, נגד החלטת הרשות  2000-לעניינים מנהליים, התש"ס

 בהשמטות כמצוין לעיל. 2016למסור את הדוח הכספי של הקרן לשנת 

 

 לאור זאת, הרינו להעביר לך את המידע המבוקש.

 בכך מסתיים טיפול הרשות בבקשה זו.

 
 
 

 בברכה,  
  

 מיכל אתגר  
 רשות החברות הממשלתיות  

 
 
 

 העתק:
 רפרנט החברה, רשות החברות הממשלתיות – מר ליאור קוטלר

 , רשות החברות הממשלתיותלשכה משפטית – עו"ד עדי חדד
 

 

 

 

   


