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 ג' שבט תש"פ

 2020ינואר  29
 לכבוד:

 הצלחהעמותת יועמ"ש עו"ד אלעד מן, 

 barak.com-elad@manבדואר אלקטרוני: 
 

 1998 -בקשה לפי חוק חופש המידע, התשנ"ח  -מענה ביניים הנדון: 
 1.1.20מיום  2021-20-0002 מספר ךסימוכין: פניית

 
"( ביקשת לקבל לידך, בהתאם להוראות חוק חופש הפנייה)להלן: " שבסימוכין  בפנייתך .1

 את המידע המפורט להלן: "(החוק)להלן: " 1998-התשנ"חהמידע, 

 

יומן ו/או לו"ז השר ו/או סגן השר )במשרדים בהם מכהנים סגני שרים( וכן לו"ז מנכ"ל המשרד בין 

על פי הפירוט הבא: מועד ושעת הפגישה, מיקום הפגישה, פירוט  31.12.2019ל  1.1.2019התאריכים 

 ומשך הפגישה. זאת לרבות לו"ז חו"ל מפורט.המשתתפים בפגישה, נושא הפגישה 

 

)בהתאמה  הנני מתכבד להשיבך כדלקמן במשרד,לאחר בדיקה עם הגורמים הרלוונטיים  .2

 כםהנני מתכבד להשיבלאחר בדיקה עם הגורמים הרלוונטיים במשרד,  (:במכתבך לסעיפים

 : כדלקמן

 . 2019דצמבר -בין החודשים יולי הנוכחי מר דודו אמסלם מועבר לידיכם יומן שר התקשורת .א

 .2021-19-0069לחודשים ינואר עד יוני פורסם בעבר בבקשה  לשעבר מר איוב קרא יומן השר

 /7673https://foi.gov.il/he/node: לפרסוםקישור להלן 

 עד ליום 1/1/19כהן לתקופה בין ל בקישור נמצא גם יומנו של מנכ"ל המשרד מר נתנא .ב

יומנו של מנכ"ל המשרד אשיב כי זה מצוי בתהליכי בדיקה ע"י המשך לגבי מסירת , 4/7/19

לתשומת  הגורמים המוסמכים, אנו עושים כל מאמץ על מנת להעבירו לידיכם בהקדם.

 ליבכם במידע בוצעו ההשמטות  הבאות: 

 שמטו שמות אנשים פרטיים שאינם עובדי המשרד או כאלו הקשורים למילוי תפקידו וה

( לצורך השמירה על 3)א()9כשר התקשורת וזאת בהתאם לחריג שבסעיף של השר 

 פרטיותם. 

 שמטו מספרי טלפון נייד וכתובות דואר אלקטרוני של אישים פרטיים ושל עובדי וה

( שכן פרטים אלו נכנסים תחת ההגנה הנתונה 3)א()9המשרד, זאת בהתאם לחריג שבסעיף 

 לאדם לצורך שמירה על פרטיותו.

  של השר, זאת  תבמסגרת הפעילות המיניסטריאלינכנסים שאינם ביומן הושמטו פרטים

 . 23.8.09התאם להנחיית משרד המשפטים מיום ב

mailto:elad@man-barak.com
https://foi.gov.il/he/node/7673
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 המשפט תלבי יום 45 בתוך מנהלית עתירה להגיש רשאים הנכם )ב( ,2שבסעיף  החלטתנו כנגד .3

 .א"בת מנהליים לעניינים

 אנו לרשותך להבהרות נוספות ככל שיידרשו. .4

 
 
 

 בכבוד רב,       

 
 מוניר קזמל

 חופש המידעיישום חוק הממונה על 
 ומרכז בכיר פיקוח צרכני

 
 

  : העתק
 משרד התקשורת ,, היועצת המשפטיתדנה נויפלדגב' 


