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 בנושא ועדת מינויים עליונה בקשתך לפי חוק חופש המידעהנדון: 

 31.10.2018סימוכין: בקשתך מיום 

 שלום רב,
 

 להלן התייחסותנו:, בהמשך לבקשתך שבסימוכין, ולאחר בדיקה עם הגורמים הרלוונטיים

 

)להלן: לבקשתך, מצ"ב רשימת המינויים שאושרו בוועדת המינויים העליונה  1סעיף ל אשר .1

 מתן המענה לבקשה:ועד למועד  1.1.2017מיום ( הוועדה

 

 

ידי הוועדה בפרק הזמן האמור, רשימת כלל ההחלטות שנתקבלו על את גם  מגלמתרשימה זו  .2

 לבקשתך. 3כמבוקש בסעיף 

 

 המסמכים שהוגשו לוועדהכלל ; רשימת המינויים שלא אושרו בוועדה בדברלבקשתך אשר  .3

 הוועדה שהתקיימו בפרק הזמן שלעילהפרוטוקולים של דיוני ; וכמו כן, (לבקשתך 2סעיף )

אלו הם בגדר מידע שגילויו מהווה פגיעה בפרטיות,  ומסמכים , נתוניםלבקשתך( 4)סעיף 

ולפיכך אנו מנועים ממסירתם בהתאם  ,1981-כמשמעותה בחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א

כמו כן, . (חופש המידע חוק להלן:) 1998-( לחוק חופש המידע, התשנ"ח3)א()9להוראת סעיף 

בהיותו מידע אשר  ,חופש המידע ( לחוק1)ב()9מכוח הוראת סעיף אנו מנועים ממסירת המידע 

( לחוק 4)ב()9סעיף  הוראת ; וכן מכוחמשרד החוץגילויו עלול לשבש את התפקוד התקין של 

 שמונה המועמד תפקיד תאריך

 דוד עקוב סמנכ"ל, ראש מרכז למחקר מדיני 20.7.2017

 גלעד כהן סמנכ"ל אגף אסיה והפאסיפיק

 חגי משה בהר סמנכ"ל בכיר, אגף הון אנושי והדרכה

 דרור גבאי סמנכ"ל אגף מינהל וארגון

 יעל רביע צדוק סמנכ"ל אגף כלכלה 14.8.2017

 מירב אילון שחר אגף תיאום ותכנון מדיניסמנכ"ל 

 יהושע זרקא סמנכ"ל אגף לעניינים אסטרטגיים 31.5.2018
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דיונים פנימיים המתקיימים בוועדות ו חוות דעת פנימיות מידע בדבר , בהיותוחופש המידע

 . מינויים בתוך משרד החוץ

 

שירות ת תקנון וגילוי המידע המבוקש מנוגד להורא , יצוין כילבקשתך 2אשר לסעיף בנוסף,  .4

דיוני ועדות המינויים והחלטותיהן, לרבות החומר שלפיהם ותקנון שירות המדינה החוץ 

לידיעת ואסור להביאם  ואישייםשנמסר לחברי הוועדה בקשר לדיונים, יסווגו כחשאיים 

לבקשתך  4גילוי המידע המבוקש בסעיף . כמו כן, באישור נציבות שירות המדינה אחרים, אלא

מנוגד אף הוא להוראות התקנונים האמורים הקובעים כי רק מועמד שעניינו נבחן על ידי ועדת 

בכפוף  , וזאתאת פרוטוקול החלטת הוועדהלידיו לקבל  לבקש רשאיהבוחנים הרלוונטית 

לשם ההגנה על  ןפי הוראות כל די-להסתרת פרטים מזהים לגבי מועמדים אחרים כמחויב על

 צנעת הפרט.

 

ימים  45תוך ב רשאי להגיש עתירה נגד החלטה זו הנך, חופש המידע )ו( לחוק7בהתאם לסעיף  .5

 נהליים בירושלים.לבית המשפט לעניינים מ

 

 

 

 בברכה,                                                                                           
 י נ י ז  ה י ר א                                                                                              

                                                    
 העמדת מידע לציבורהממונה על     

 ד החוץמשר                                                                                                                     


