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 1998 -בקשה לפי חוק חופש המידע, התשנ"ח הנדון: 
 4/6/16מיום  )מספר פנימי(  00016 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

מלוא המסמכים, החומרים והעמדות שהוגשו לוועדה במסגרת הזמנה להציג עמדות כפי  .א

שפורסמה לציבור והזמינה את הציבור להעביר עמדות לידי הועדה והתייחסויות לדו"ח 

 הביניים שלה.

רה לעיל לעיון כל מסמך אחר שהוגש על ידי גורם כלשהו שלא במסגרת ההזמנה האמו .ב

 הועדה וחבריה ו/או ועדות המשנה שלה.

רשימת כל הגורמים ו/או הגופים ו/או האנשים שהופיעו בפני הועדה ו/או ועדות המשנה  .ג

במהלך עבודתה ולרבות תאריך הופעתם, האם הוזמנו על ידי הועדה או זומנו על ידה 

 )בצירוף מכתבי זימון ו/או פניות להופיע(.

של ישיבות הועדה ו/או ועדות המשנה שלה שהתקיימו ויתקיימו עד  פרוטוקולים מלאים .ד

לתום עבודתה )למען הסר ספק מדובר בפרוטוקולים המשקפים את מהלך הישיבה והנאמר 

בה ולא רק החלטות ו/או הצעות לסדר ו/או סדר יום וכיו"ב(. יובהר כי המידע המבוקש 

 ישנן. כולל גם את הסיפא. זאת לרבות ההקלטות עצמן ככל ש

לוח הזמנים והנושאים לדיוני וישיבות הועדה ו/או ועדות המשנה לרבות תאריכים,  .ה

 משתתפים ונושאים שנדונו.

  נהלי עבודת הועדה ו/או ועדות המשנה כפי שנקבעו, לרבות ההחלטות שבמסגרתן נקבעו. .ו

)לפי הסעיפים  הנני מתכבד להשיבך כדלקמן במשרד,לאחר בדיקה עם הגורמים הרלוונטיים  .2

 :בבקשתך(

אותם ניתן להעביר בקשתך זאת שמצורפים למכתבי זה כלל המסמכים הרלוונטיים ל .א

"הצגת תפיסת הרגולציה",  –במסמכים ששמם מושחר  ך לעת עתה, לתשומת ליבךלידי

" הושחרו נתונים מסחריים ואו סודות יס-תגובה לוועדת פילבר סופי -מושחר " –ו 
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מידע שהוא סוד  שכן מידע זה מהווה -( לחוק  6)ב()9לסעיף מסחריים וזאת בהתאם 

 .מסחרי או סוד מקצועי או שהוא בעל ערך כלכלי

, מידע זה הועבר הרלוונטי לבקשתך זאתלציין כי במשרד מצוי מידע נוסף  אבקש

לחוק, גורמים אלו הביאו התנגדותם  13לגורמי צד ג' לקבלת עמדתם וזאת על פי סעיף 

האמור ואנו בוחנים כעת התנגדותם זאת. כאשר תתקבל החלטה להעברת המידע 

 .    נעדכנךבנושא המידע האמור 

צמצמת את בקשתך והסרת את  7/8/18לגבי סעיף זה, אשיב כי במכתבך מתאריך  .ב

 בקשתך למידע המצוי בסעיף זה.

לגבי סעיף זה אשיב כי ניתנת לך תשובה לעניין זה על ידי הממונה הקודמת מטעם  .ג

 . 28/7/16המשרד הגב' טלי פלד במכתבה מתאריך 

לגבי סעיף זה אבקש לעדכנך כי בשל היקפו של המידע המבוקש והרגישות שבו )הכלת  .ד

מצרים  סודות מסחריים רבים( יידרש עוד זמן נוסף בכדי להעביר לידך מידע זה. אנו

 על העיכוב בהעברת מידע זה.

ו' אשיב כי כאשר יועבר לידך המידע האמור בסעיף ד' לבקשתך  -לגבי סעיפים ה' ו .ה

 תקבל גם את המידע הרלוונטי לסעיפים אלה שכן הוא מוכל בתוך המידע של סעיף ד'.  

 המשפט לבית יום 45 בתוך מנהלית עתירה להגיש םרשאי הנכם ,'א 2 החלטתנו כנגד .3

 .א"בת מנהליים נייניםלע

 אנו לרשותך להבהרות נוספות ככל שיידרשו.    .4

 
 
 

 בכבוד רב,       

 
 מוניר קזמל

 חופש המידעיישום חוק הממונה על 
 ומרכז בכיר פיקוח צרכני
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