
 

 

 

 

 

 

 תשפ"בה, טבתב כ"הירושלים, 

 2021 בדצמבר 29

 לכבוד  

 מר גיא זומר

 

 שלום רב,

 

 המידע במשרד ראש הממשלהפנייתך לקבלת יומנה של הממונה על יישום חוק חופש : הנדון

 29.4.21מיום היחידה לחופש המידע , מענה 3.1.21סימוכין: בקשתך מיום 

 

)להלן:  1998-ח"תשנה, המידע חופש חוק לפי מידע לקבלת שבסימוכין ךבקשתל 4סעיף ל מענהב

יומן הממונה על יישום חוק חופש המידע במשרד ראש הממשלה )להלן קבלת בעניין  "(,החוק"

הריני  29.4.21וכן בהשלמה למענה שניתן ביום , 2020לשנת  "(המשרד"-" והממונהבהתאמה: "

 :כדלקמן ךלהשיב

 

 גב׳, 'זומר נ' ברוורמן ואח 11516-04-21 בכתבי הטענות שהוגשו בעת״מובמכתבנו הקודם כאמור 

יומן במסגרת לא ניהלה , 2020בתפקיד עד לחודש אוקטובר  הממונה שכיהנה לבטוב,-שקד פרידריך

 והיא ניהלה את פגישותיה באמצעות ,תקופה המבוקשתמהלך החשבון האאוטלוק המשרדי שלה ב

בתזכורות בטלפון הנייד שלה שנמחקו לאחר ביצוע משימה ו/או רישום משימות ופגישות עבודה 

  קיום ישיבה.

 

שבו  במשרד, רהחשבון זה המשיך לשמש את אגף ממשל וחבזאת, בהתאם למידע שנמסר לנו,  לצד

זימונים לפגישות  תפקיד הממונה, ונשלחו אליו בטרם כניסתה להיא שימשה כרכזת לשכה 

 . זהשקשורות לאגף 

 

נשלחו אליה זימונים ליומן, שהמשיך כאמור לשרת את אגף ממשל שייתכן  ציינו כי בהקשר זה,

כיוון שבעת עבודתה כממונה היא לא עסקה בעניינים  ,וחברה, גם בעת כהונתה כממונה. אולם

שנוגעים לאגף ממשל וחברה, וכיוון שבמסגרת תפקידה היא לא ניהלה את פגישותיה באמצעות 

שרו באמצעות הזימון המקרים הזימונים לא נקראו והפגישות לא או מרביתב – אמורהיומן ה

  .שנשלח ליומן

 

 משרד ראש הממשלה
 

Prime Minister’s Office 

لحكومة  ا  ديوان رئيس 

 היחידה לחופש המידע
Freedom of Information Unit 

 
 



כי בידי המשרד לא מצוי מידע , 29.4.21מענה מיום הבמסגרת הודענו לך  לאור האמור לעיל,

 כמבוקש.

 

שכן היא  ,לא משקף את לוח הזמנים שלפיו פעלה הממונה דאז בפועלהנ"ל שלהבנתנו היומן למרות 

לאחר שקיבל את וזאת  , האמור ןיומלמסור לך את ההמשרד החליט לא התנהלה באמצעותו, 

מצורף בזאת המידע  ,19.9.21. משכך, ובהתאם להודעתנו מיום לכך לבטוב-של גב' פרידריך האישור

  ובץ בר חיפוש.בק ך, כפי שהיה שמור במערכות המחשוב של המשרד,המבוקש על יד

 

שאינו , וכן מידע הושחר מידע שגילויו מהווה פגיעה בפרטיותם של צדדים שלישיים יצוין כי בקובץ

 שנוגע לניהול פנימי של הרשות, אשר אין לו נגיעה או חשיבות לציבורנדרש בהתאם לבקשתך, ו

 בהתאמה.  לחוק( 5)ב()9-ו( 3)א()9 פיםלסעיבהתאם 

 

 

 

 בברכה,                                                                                                                          

 

 היחידה לחופש המידע                                                                                                      

 רד ראש הממשלהשמ                                                                                                      


