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בקשת מידע לרשות החברות מהתנועה לחופש המידע  (סימוכין באתר הממשלתי 24613)  
<michalet@gca.gov.il>   michalet@gca.gov.il

 <office@meida.org.il>  התנועה לחופש המידע , <rachelyedri@gmail.com>  Rachely Edri :אל

רחלי שלום,

לבקשתך, מצורפת טבלת אקסל עם שמות המועמדים שאושרו ע"י הועדה לבדיקת מינויים, והוועדה מצאה כי יש להם כישורים מיוחדים בתחומי פעילותה של החברה, או שקיימים לגביהם שיקולים של
חוק החברות הממשלתיות, התשל"ה-1975 לאותה כהונה, ולכן ניתן למנותם על אף שקיימת בעניינם זיקה אישית, עיסקית או פוליטית לשר משרי הממשלה.

הטבלה כוללת 39 מועמדויות של 30 מועמדים. במכתבנו הקודם מיום 4.3.2021 צוינו בטעות 32 מועמדים.

בברכה,

מיכל

  [From:  התנועה לחופש המידע[mailto:office@meida.org.il
 Sent: Sunday, May 2, 2021 3:41 PM

 <To:   מיכל אתגר<michalet@gca.gov.il
 <Cc: Rachely Edri  <rachelyedri@gmail.com

Subject: Re: FW: בקשת מידע לרשות החברות מהתנועה לחופש המידע (סימוכין באתר הממשלתי 24613)

מיכל שלום,

בהמשך לתכתובת מטה בינך ובין מנכ"לית התנועה, עו"ד רחלי אדרי, אבקש להזכיר שטרם קיבלנו את התייחסותך לאמור בהודעת רחלי מיום 6.4.21.

מכל מקום, נבקש לשוב ולהבהיר כלהלן:

1.      אנו מבקשים לקבל לאלתר, וללא דיחוי נוסף, את פרטיהם - ללא נימוקי בחירתם - של המועמדים שנבחרו למשרת דירקטור/ית בחברות ממשלתיות על ידי הוועדה לבדיקת מינויים החל משנת 2017 וע
קיומה של זיקה אישית, עסקית או פוליטית בין המועמד לשר משרי הממשלה, בהתאם לסמכותה לעשות כן מכוח סעיף 18(ג) לחוק החברות הממשלתיות, התשל"ה-1975. למען הבהירות, נחדד שאנו מבק

המשרה, שם החברה הממשלתית ושם השר המציע.  

בהקשר זה נציין שבפסק הדין שנזכר בתכתובת בינך ובין רחלי (עע"ם 9341/05), קבע בית המשפט העליון שבפרק הזמן שלאחר ההכרעה במועמדותו של המועמד - "אם מונה המועמד לתפקיד דירקטור ב
שהסכים למסירת פרטים אישיים מסוימים אודותיו לציבור אותו הוא משרת." (שם, בפס' 26). 

2.      בהמשך לאמור בסעיף 2(ב) למכתבך מיום 4.3.21, נבהיר כי אנו מתחייבים לשלם את עלויות הפנייה לפי סעיף 13 לחוק חופש המידע למועמדים שהוועדה המליצה על מועמדותם חרף קיומה של זיקה
הוועדה על מועמדותם - וזאת בכפוף לדרישות הדין, כלהלן:  

ראשית, סעיף 31 לנוהל האגרות של היחידה הממשלתית לחופש המידע שולל גביית אגרת טיפול מהמבקש בגין מידע שלא נמסר לו;  

שנית, תקנה 2 ו-6(ב) לתקנות חופש המידע (אגרות), התשנ"ט-1999 פוטרות אותנו מאגרת טיפול עבור 7 שעות העבודה הראשונות, כעמותה ציבורית שהציגה אישור ניהול תקין.

נודה על אישור קבלה במייל חוזר, וכן על קבלת התייחסותך לאמור לעיל בהקדם האפשרי.

בתודה ובברכה,

איה מרקביץ', עו"ד

יועצת משפטית, התנועה לחופש המידע (ע"ר)

בית העמותות, סעדיה גאון 26, תל-אביב

טל: 03-9560146 | פקס: 03-9560359

אנחנו זקוקים לכם כדי שנוכל להמשיך לפעול. לחצו כאן לתרומה 

* האמור לעיל אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או תחליף לחוות דעת משפטית. האחריות לשימוש במידע חלה על המשתמש/ת בו בלבד. 
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נייד: 054-9985901    טלפון: 02-5421591

michalet@gca.gov.il :דוא"ל

משרד האוצר 
רשות החברות

  From: Rachely Edri
 Sent: Tuesday, January 5, 2021 12:13 AM

To: חופש מידע – רשות החברות דואר   
   Cc:   תיבה לבקשות התנועה; office

Subject: בקשת מידע לרשות החברות מהתנועה לחופש המידע (סימוכין באתר הממשלתי 24613)

שלום רב,

מצורפת בקשת מידע שהוגשה אליכ דרך האתר הממשלתי לרשות החברות הממשלתיות ולמען הזהירות מוגשת אליכם גם באמצעות הדוא"ל.רצו"ב.

הבקשה מצורפת וענייניה מינוי/פסילת דירקטורים על ידי ועדת גילאור.

מספר הבקשה 24613 לפי המערכת.

אודה לאישורכם על הטיפול בבקשה.

רחלי אדרי, עו"ד

התנועה לחופש המידע

לתשומת ליבך: הודעת דוא"ל זו מקורה מחוץ למשרד האוצר. אין ללחוץ על קישורים ואין לפתוח קבצים מצורפים, אלא אם השולח מוכר וידוע לך שהתוכן
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