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מידע לקבלה בבקשה החלטה הנדון:

 המידע, הופש חוק לפי בבקשה ״ההברה״( - בע״מ)להלן ישראל חוצה כביש חברת החלטת להלן

הלן1998התשנ״ה-  בתאריך סדן אור עו״ד ידי על שהוגשה ״ההוק״( או המידע״ חופש ״הוק - )ל

בהתאמה(, ו״הבקשה״ ״המבקש״ ־ )להלן 10.6,18

 חיצוניים, ספקים עם החברה של ההתקשרויות רשימת את לקבל בבקשה פנה המבקש .1

מטרת ח.פ; ומספר הספק שם הבאים: לנתונים ובהתייחס ,2017 שנת במהלך שבוצעו

 ההוצאה סכום ההתקשרות; תקופת סיום מועד ההתקשרות; יצירת תאריך ההתקשרות;

 התקנה מספר ;המטבע( סוג )בסימון בפועל ההוצאה סכום ;המטבע( סוג )בסימון שאושר

ועוד. הרכישה, אופן ;בחברה( הקיימת אחרת חלוקה כל ושמה)או

 התייעצויות קיימנו במסגרתה, שנתבקש המידע היקף את ולהבין הבקשה את לבחון במטרה .2

 התקשרויות במאות מדובר כי לנו ונמסר בחברה, וכספים כלכלה בחטיבת המקצוע גורמי עם

 באופן הנתונים הכנת כי, נמסר עוד החברה. עבודת של שונים לרבדים הנוגעות שונות

 החברה עובדי של רב מספר ובסיוע סביר לא שעות בהיקף עבודה, ביצוע מצריכה שנתבקש

המידע. את ויסדרו שיאספו

 התקשרות, לכל ביחס לבחון, נדרש וגורף, כוללני באופן נוסחה והבקשה ומאחר כן, על יתר .3

 שמדובר לאור המידע, חופש לחוק 13 סעיף הוראת לפי פרטיה, את לגלות מקום יש האם

 עלול שפרסומו כלכלי, ערך בעל שהוא או מקצועי סוד או מסחרי סוד להיות שעשוי במידע

 הקשורים מקצועיים או מסחריים לעניינים הנוגע מידע וכן בערכו, ממשית פגיעה לפגוע

או:כלכלי. מסחרי מקצועי, באינטרס ממשית פגיעה לפגוע עלול שגילויו אדם, של לעסקיו

 הנתונים כל את שיכלול דו״ה להפקת המכקש כקשת את דוהה ההכדה האמור, נוכה

המידע. הופש להוק 8 סעיף להוראת כהתאם זאת שנתכקשו,

 וכעניין החברה ביוזמת מפורסם, בבקשה שנתבקש מהמידע חלק כי לידיעתך להביא נבקש .4

:הבאים בנתיבים לציבור זמין והוא החברה של האינטרנט באתר שבשגרה,

רקע א.
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בבקשה החלטת ב.

 ואת השמות את הכוללת רשימה למכתבנו מצורפת - ח.פ ומספר ספק שם את לקבל הבקשה .5

.2017 בשנת החברה עם התקשרו אשר הספקים, של ת.ז. / הח.פ מספרי

 או יצירת תאריכי את לאתר בכדי ההתקשרות וסיום יצירת תאריך את לקבל הבקשה .6

 ברשימה המופיעות מהרשומות אחת כל פרטנית לבדוק נדרש בפועל, ההתקשרות סיום

 לשבש העלול בהיקף סבירה, בלתי משאבים השקעת יצריך ספק ללא אשר דבר המצורפת,

 במידע מדובר. ולפיכך תפקידיה, את לבצע יכולתה ואת החברה של התקין התפקוד את

 בקשת את דוהה ההברה האמור נובה המידע. חופש לחוק )ב(9 לסעיף (1) בפסקה כאמור

האמור. המידע את לקבל המבקש

 בכלליות, לומר, ניתן המצורפת לרשימה בהתייחס - ההתקשרות מטרת את לקבל הבקשה .7

 מעבר נוסף; מידע עמו. ההתקשרות מטרת על מלמד הספק של שמו מהמקרים שבחלק

 התקשרויות מאות של פרטנית בדיקה עבודת ביצוע מצריך המצורפת, ברשימה לאמור

 עלולה המידע מסירת אלה, בנסיבות סבירה. בלתי משאבים השקעת יצריך אשר דבר שונות,

 במידע מדובר ולפיכך תפקידיה, את לבצע יכולתה ואת החברה של התקין התפקוד את לשבש

 בקשת את דוהה ההברה האמור, נוכה המידע. חופש לחוק }ב(9 לסעיף (1) בפסקה כאמור

האמור. המידע את לקבל המבקש

 הדרישה - בפועל שבוצעו ההוצאות סכומי ואת שאושרו ההוצאות סכומי את לקבל :הבקשה ^81

 להתקשרות צד בהיותו שלישי, צד אודות פרטים גילוי משמעותה כאמור הסכומים את לקבל

 !משכך, החברה. ספקי של בפרטיותם ממשית פגיעה לפגוע עלול פרסומו אשר החברה, עם

 להוראת בהתאם המידע, למסירת להתנגד זכות מתן מחייב המידע גילוי החברה, לגישת

 צד אודות מידע גילוי כי הינה ההברה, החלטת האמור, נוכח המידע. חופש לחוק )א(13 סעיף

/ צד של הסכמתו קבלת ללא החברה, עם ההתקשרות הסכמי מתוך ג׳  פגיעה משום יש ג

נדחית. שבקשתך ומכאן החברה, ספקי של בפרטיותם

 לחברה יעביר שהמבקש ככל המידע למסירת תתנגד לא החברה כי, מובהר זאת עם יחד

 הרשימה מתוך מסוימים לספקים יתייחס ובמסגרתה המידע, חופש חוק לפי מתוקנת, בקשה

 ביחס שנתבקש המידע למסירת הספקים הסכמת את תקבל שהחברה לכך ובכפוף המצורפת,

המידע. חופש לחוק 13 סעיף להוראת בהתאם אליהם,

 ומשכך ברורה אינה זה בסעיף המבקש בקשת - ושמה התקנה מספר את לקבל הבקשה .9

האמור. המידע את לקבל הבקשה את דוחה החברה

 מידע שלה האינטרנט באתר מפרסמת החברה כאמור, - הרכישה אופן את לקבל הבקשה .10

 או כולו שהמידע, כך עורכת, שהיא מכרזיים והליכים שונות התקשרויות לגבי ומפורט זמין

 או המכרזיים ההליכים תוצאות את בעצמו לאתר יכול והוא המבקש לרשות עומד מקצתו,

ממכרז לפטור הסיבות את
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סיכום ג.

 לעתור באפשרותכם כי המידע, חופש לחוק )ב(13 ו- )ו( 7 לסעיפים בהתאם להודיעכם הרינו ,11

 מנהליים, לעניינים משפט בתי חוק לפי מנהליים, לעניינים משפט לבית וו החלטתנו על
.2000התש״ס-

 עו״ד א/יס, ליאור
ש הממונה פ ג ^  המידע ע

בע״מ ישראל חוצה כב£ש חברת
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