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לכבוד
עו"ד אלעד מן, יועמ"ש

הצלחה התנועה הצרכנית לקידום חברה כלכלית הוגנת ע"ר
בדוא"ל

אלעד שלום,

הנדון: בקשת מרשתך לפי חוק חופש המידע, תשנ"ח-1998 מיום 4.9.2019
           בנוגע להליך איתור ומינוי יועמ"ש תאגיד השידור הישראלי

בהמשך לשיחה שקיימנו בנוגע לבקשה שבנדון, בהמשך להתכתבויות שלך עם 
תאגיד השידור הישראלי בעניין, וכמי שליוותה את הליך האיתור הנ"ל, התאגיד  
מילא את ידי להשלים את המענה מטעמו לבקשה שבנדון, על בסיס ההבנה 

שהושגה בינינו באותה שיחה, כדלקמן:

להלן שמות המשתתפים בישיבת המועצה בה אושר המינוי של היועמ"ש,  .1
שנבחרה על-ידי ועדת האיתור (להלן - "ישיבת המועצה"): 

מר גיל עומר, יו"ר 1.1

פרופ' דוד אלכסנדר 1.2

מר חמיס אבולעפיה 1.3

עו"ד ד"ר אורנה דויטש 1.4

מר שלומי שטיין 1.5

רו"ח אורלי גרטי סרוסי 1.6

הגב' אהובה פיינמסר 1.7

הגב' דלית שטאובר 1.8

רו"ח אורית מסילתי. 1.9

בכל הנוגע לבקשה לחשיפת שמה של הנמנעת בהצבעה בישיבת המועצה,  .2
נבהיר את הדברים הבאים: 
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הנימוק לאי חשיפת שמה של חברת המועצה האמורה הינו החשש כי החשיפה כאמור תפגע  2.1
בעבודה השוטפת בתאגיד, הן מהצד של היועמ"ש והן מהצד של חברת המועצה. זאת 
בהתאם להוראות סעיף 9(ב)(1) לחוק - בהיותו של מידע זה, מידע אשר גילויו עלול לשבש 

את התפקוד התקין של הרשות הציבורית או את יכולתה לבצע את תפקידיה. 

עוד נוסיף, במסגרת האיזון הראוי בין הנימוק לאי החשיפה לבין האפשרות לבחינת  2.2
תקינות ההליך המינהלי, כי חברת המועצה הנמנעת לא נשאה בכל תפקיד בהליך האיתור 

ולא הייתה לה היכרות קודמת עם המועמדת.

עוד ובנוסף נציין כי ההימנעות של חברת המועצה בהצבעה בישיבת המועצה לא הטתה  2.3
את תוצאות ההצבעה וכי קולה לא היה קול מכריע באותה הצבעה. כמו כן, נפנה את 
תשומת הלב כי במסגרת האיזון הראוי כאמור, השם של המשקיפה בהליך האיתור 

שהתנגדה למינוי לא הוסתר.

מבחינת התאגיד, במסירת המידע והנימוקים כאמור במכתבי זה, הושלם הטיפול בבקשת מרשתך  .3
בעניין זה. 

לבקשתך בשיחתנו אבהיר למען הסדר הטוב כי אין באמור, במה שנמסר, במה שלא נמסר  .4
ובנימוקים שהועברו כדי לכבול מי מהצדדים בבקשות עתידיות של מרשתך לפי חוק חופש המידע, 

ככל (ובהנחה) שתהיינה.

בכבוד רב ובברכה נאמנה,

אלה גור, עו"ד

העתק: תאגיד השידור הישראלי


