
 מדינת ישראל                         
 רשות החברות הממשלתיות 

 יחידת הדירקטורים  

 02-5695385פקס':  02-5421565, טל': 9695102, ירושלים 9המגדל, קומה  23הגן הטכנולוגי מלחה, בניין 

 www.gov.ilשער הממשלה :   www.gca.gov.ilכתובתנו באינטרנט:

 ,ירושלים
 בניסן התשע"ח חכ"
 2018 באפריל 13

 2018-3882רח. 
 

 לכבוד
 עו"ד אלעד מן

 הצלחה התנועה הצרכנית לקידום חברה כלכלית הוגנת
 
 

 שלום רב,
 
 

 1998-התשנ"ח  ,חופש המידעחוק לפי  בקשה הנדון:
 102789 מספר 10.1.18ם מיו לקבלת מידע לפי החוק כםסימוכין: בקשת

 
)"חוק חופש המידע", או "החוק"(  1998-התשנ"חבהמשך לבקשתכם לפי חוק חופש המידע, 

, נתבקשנו להעביר את כלל מינויה של גב' ענת גואטה ליו"ר הרשות לניירות ערךשבסימוכין אודות 

לרבות בוועדה, לבדיקת מינויים )"הוועדה"( לצורך אישור המינוי והדיון  המסמכים שהוגשו לוועדה

 חוות דעת, תכתובות, שאלון לעניין ניגודי עניינים וזיקה פוליטית, עמדת רשות החברות

 , החלטת הוועדה על אישור המינוי, הסדר ניגוד העניינים שנחתם על ידירשות"(ההממשלתיות )"

 הדיון.ופרוטוקול , הגב' גואטה

 

לחוק, והודיעה  13אל גב' ענת גואטה לפי סעיף  18.2.18ביום  רשות הלאור הבקשה כאמור, פנתה 

המידע, או למקצתו, אותו שוקלת הרשות למסור  לה כי הינה זכאית להודיע על התנגדותה למסירת

רשות שוקלת להעביר שה למבקש מהנימוקים המפורטים בחוק. למכתב הרשות, צורף כלל החומר

מידע אשר נוצר בידי יודגש כבר עתה כי  , אשר חלקים ממנו הושחרו על ידי הרשות.לידי המבקש

חוֹות דעת משפטיות  –רשות ציבורית אחרת לצורך בדיקת המינוי והועבר למזכירות הוועדה כגון 

את רשות ניירות של משרד האוצר; הסדר ניגוד העניינים שהמועמדת חתמה עליו לתפקיד חברת מלי

ערך ושהוכן על ידי רשות ניירות ערך; טבלת הרכב המליאה שהועברה על ידי רשות ניירות ערך; לא 

, ועל המבקש לפנות, לפי העניין, למשרד האוצר ו/או הרשות לניירות ערך הרשות יועברו על ידי

 ( לחוק חופש המידע לקבלת מסמכים אלו.8)5בהתאם לסעיף 

 

יום, אם הינה מתנגדת למסירת המידע  21קשה להודיע בכתב לרשות, תוך גב' ענת גואטה התב

 ם מהמידע המבוקש המצוי ברשות הינהרוף נימוקים, אילו חלקייולפרט, בצ ,האמור, כולו או חלקו

 . שלא להעביר תמבקש שהיאתוך התייחסות ספציפית לכל פרט מידע , למסור תמתנגד

 
 ןלפיה 27.3.2018ומיום   26.3.2018 ,19.3.2018 ,15.3.2018מיום  גואטה גב'של  היתותשובלבהמשך 

, הרינו להעביר לכם בהשמטות המפורטות להלן אודותיה התנגדות למסירת המידע המבוקש אין לה

 את המסמכים הבאים:

, לצורך בדיקת מועמדותה על הרשות לניירות ערךאה הגב' גואטה לתפקיד יו"ר שאלון שמילה .1

 .שצירפה לשאלון חיים ותעודות השכלהלרבות קורות  ,ידי הוועדה
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לצורך הדיון במועמדותה של הגב' על ידי הרשות קטעים מתוך חוות הדעת שהוגשה לוועדה  .2

 .הרשות לניירות ערךגואטה לתפקיד חברה ויו"ר 

ת חברבנוגע למועמדותה של הגב' גואטה לתפקיד  7.11.2017מיום  בוועדה פרוטוקול הדיון .3

 3.1.2018 מיום  ,25.12.2017מיום  בוועדה  הדיונים יפרוטוקול, לניירות ערךרשות ב מליאה

והחלטת  הרשות לניירות ערךיו"ר בנוגע למועמדותה של הגב' גואטה לתפקיד  10.1.2018 ומיום

 .שהועברה לשר 14.1.2018מיום הוועדה 

, חתומים על ידי שר לניירות ערךהרשות כתבי המינוי של הגב' גואטה לתפקיד חברה ויו"ר  .4

 .מותהאוצר וההודעה שנמסרה לרשו

 . ת ותשובותיההתכתבויות של מזכירות הוועדה עם המועמד .5

 .7.1.2018ותשובת השר לוועדה מיום  4.1.2018שר האוצר מר משה כחלון מיום לפניית הוועדה  .6

 .והרכב חברים ברשות ניירות ערך 1968-ניירות ערך, התשכ"חחוק  .7

 המסמכים המועברים הושמטו הפרטים הבאים:מ

וציונים  מספרי טלפון,כלל זה: כתובת, מייל, תעודת זהות, המועמדת וב פרטים אישיים של .1

( לחוק רשות ציבורית לא 3)א()9בהתאם לסעיף שמאחר  בגיליון הציונים של התואר,

-הפרטיות, תשמ"אתמסור מידע שגילויו מהווה פגיעה בפרטיות, כמשמעותה בחוק הגנת 

, אלא אם כן הגילוי מותר על פי דין. יצוין כי מידע זה אינו רלבנטי למועמדתה של גב' 1981

ענת גואטה או לאישור מינויה לתפקיד יו"ר הרשות לניירות ערך, כך שבמקרה זה אין כל 

 הצדקה לפגיעה בזכותה לפרטיות.

( 4)א()9בהתאם לסעיף   ו, וזאתמידע אודות הליכים פלילים, בין אם קיימים ובין אם לא .2

לחוק, הקובע כי רשות ציבורית לא תמסור מידע אשר אין לגלותו על פי כל דין, לרבות חוק 

וכן בשל הפגיעה הקשה בפרטיות הנגרמת  ,1981-המרשם הפלילי ותקנת השבים, תשמ"א

כתוצאה ממסירת מידע בנושאים אלה המצויים בליבת הזכות לפרטיות, בהתאם לסעיף 

 בשאלון שמילאה המועמדת. בוצעוהשמטות מתאימות בנושאים אלה  ( לחוק.3)א()9

לצורך הדיון בוועדה במועמדותה של גב' על ידי הרשות חוות דעת משפטית פנימית שהוכנה  .3

, שכן אנו רואים אותה כחוסה תחת הרשות לניירות ערךיו"ר חברה וענת גואטה לתפקיד 

, לצורך קבלת החלטה השניתנ חוות דעתו התייעצות פנימיתלקוח ובגדר -חיסיון עורך דין

 ( לחוק(.4)ב()9-( ו4)א()9ולפיכך סבורים שאין חובה להעבירה לעיון המבקש )סעיפים 

מידע אשר נוצר בידי רשות ציבורית אחרת לצורך בדיקת המינוי והועבר למזכירות הוועדה  .4

עליו  שהמועמדת חתמהד העניינים חוֹות דעת משפטיות של משרד האוצר; הסדר ניגו –כגון 

לתפקיד חברת מליאת רשות ניירות ערך ושהוכן על ידי רשות ניירות ערך; טבלת הרכב 

 תו לא יועברו על ידינו, ועל המבקשהמליאה שהועברה על ידי רשות ניירות ערך; כל אל

ק חופש ( לחו8)5לפנות, לפי העניין, למשרד האוצר ו/או הרשות לניירות ערך בהתאם לסעיף 

 המידע לקבלת מסמכים אלו. 

שהוכן על  הרשות לניירות ערך יו"רעליו לתפקיד  שהמועמדת חתמההסדר ניגוד העניינים  .5

על ידי רשות  אליכםהועבר הסדר זה למיטב ידיעתנו,  –)"הסדר ניגוד עניינים"( ידי הוועדה 

המתייחסות לשיעור אחזקות המועמדת בחברת אנטרופי וכן  השמטותלניירות ערך עם 

מנגנון מכירת המניות בהתאם לאמור בהסכם בעלי המניות עם המועמדת בהשמטת תאור 
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ורשימת חברות בשליטת בעלי  2017ופירוט הלקוחות המהותיים של אנטרופי לשנת 

  .השליטה באנטרופי ונושאי משרה בהן

   16.4.18ביום לכם  בהסכמת גב' גואטה, תמסור הרשותהשמטות, הבחינה נוספת של לאחר 

מסירת המידע עלולה הכולל השמטות מעטות יותר המתייחסות רק הסדר ניגוד העניינים 

או בגופים  לפגוע באינטרס כלכלי של בעלי מניות בחברת אנטרופי או בחברת אנטרופי

( לחוק חופש המידע(. יצוין כי לא 6)ב()9נוספים שאינם מועמדים לתפקיד ציבורי )סעיף 

נעשתה פנייה לקבלת התייחסות חברת אנטרופי או בעלי מניותיה, או לגופים נוספים 

 למסירת המידע.

אם לאמור לרבות מנגנון מכירת המניות בהת חזקה של המועמדת בחברת אנטרופיהאאחוז  .6

בעלי מסירת המידע עלולה לפגוע באינטרס כלכלי של  - כם בעלי המניות עם המועמדתבהס

( 6)ב()9)סעיף או בחברת אנטרופי שאינם מועמדים לתפקיד ציבורי חברת אנטרופי מניות ב

ן כי לא נעשתה פנייה לקבלת התייחסות חברת אנטרופי לחוק חופש המידע(. מעבר לכך יצוי

 מידע. למסירת האו בעלי מניותיה 

 

מסירת  -ובדים בחברת אנטרופי שירותי מחקר היקף ההכנסות, היקף המאזן ומספר הע .7

המידע עלולה לפגוע בפרטיות ובאינטרס כלכלי של גוף, שאינו מועמד ולא ממלא כהונה 

בהתאם למידע שנמסר על ידי גב' . (( לחוק חופש המידע6)ב()9-( ו3)א()9ציבורית )סעיפים 

מעבר לכך יצוין כי לא נעשתה פניה לקבלת סם לציבור. רלא פו ענת גואטה, מידע זה

 .למסירת המידע ה של חברת אנטרופיהתייחסות

 

לעתור לבית המשפט לעניינים מנהליים לפי חוק בתי משפט  םרשאי כםכי הנ כםהריני להודיע

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

 לעיל. מפורט במכתב זהכאת המידע באופן חלקי למסור 

 

 ימוכין.בבקשתכם שבסרשות הבמסירת מידע זה על נספחיו, מסתיים טיפול 

 

 
 בברכה,  

     
 ליאת גדיש  
 הוועדה לבדיקת מינויים מנהלת   
   

 
 

 העתק:
 הרשות לניירות ערך , יו"רגב' ענת גואטה

 עו"ד אסי מסינג, היועץ המשפטי של משרד האוצר
 עו"ד אמיר וסרמן, היועץ המשפטי של רשות ניירות ערך 

 גב' מירה מינס, סגנית למנהל רשות החברות הממשלתיות 
 רשות החברות הממשלתיות, לשכה משפטית, ונן גומלסקיגעו"ד 

  עו"ד שירלי לוי, לשכה משפטית, רשות החברות הממשלתיות
 גב' מיכל אתגר, יחידת הדירקטורים, רשות החברות הממשלתיות

 


