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שלום,
החריג שבסעיף )9ב() (4לחוק חופש המידע אינו חל באופן אוטומטי על כל תכתובת פנימית ,ההחלטה בדבר גילוי או אי גילוי של כל מידע מסוג זה
היא לגופו של עניין בהתאם לשיקול דעתו של הממונה לאחר היוועצות עם הגורמים המקצועיים במשרד ולאור עמדותיהם של השותפים לתכתובת
מבחינת תחולת האפקט המצנן או לא ועוד שיקולים ענייניים נוספים.
ההחלטה לגבי המידע שביקשת בבקשה הישנה עומדת בעינה.
בברכת בריאות איתנה,

>From: TelecomNews <AviW@telecomnews.co.il
Sent: Thursday, August 27, 2020 10:52 AM
>To: Hofesh-meida <Hofesh-meida@moc.gov.il
> <Ribnera@moc.gov.ilאילת ריבנר ;> <amosp@moc.gov.ilעמוס פסטרנק ;> <qzamilm@moc.gov.ilמוניר קזמל Cc:
בקשה  - 2021-20-0060מענה סופי Subject: RE:

שלום רב,
 .1לאור קבלת המענה שיש בבקשה שנענתה ושקיבלתי אתמול ,כלומר קיבלתי סיכום דיון פנימי מ ,30.7.13-תודתי על הטיפול.
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תזכורת חשובה :הגעתי לידיעה על קיומו של מסמך הזה ,מבקשה קודמת שהגשתי ,בקשה לקבלת המסמך של חיים גרון למנכ"ל מסוף ) 2016או ממש תחילת ,(2017
שבו הוא מזכיר את הישיבה הזו ומסתמך עליה.
 .2אולם ,בקשתי לקבל את המסמך של חיים גרון למנכ"ל )מסוף  2016או ממש מתחילת  (2017נענתה על ידכם בשלילה ,בתשובה שקיבלתי בסוף  – 2019מצ"ב
התשובה שקיבלתי ממכם בעניין זה.
 .3הטענה המרכזית )והיחידה( לדחיית בקשתי הקודמת בעניין זה היא :שמדובר ב"תכתובת פנימית" ויש "אפקט מצנן" המוגן בפסיקה .אולם ,כעת כן קיבלתי "תכתובת
פנימית" ,בדיוק באותו נושא ,אבל מ.2013-
 ,.4לכן ,אודה לשקול מחדש את בקשתי מסוף  ,2019בעניין המסמך של חיים גרון למנכ"ל )מסמך מסוף  2016או ממש מתחילת .(2017
 .5בעניינים מנהליים כאלו ,אין את המושג "סופיות הדיון".
כלומר ,למרות שעבר זמן הערעור בבית המשפט לעניינים מנהליים ,על ההחלטה מסוף  - 2019לא לספק לי את המסמך ,עדיין קיימת לי האפשרות לפנות ולבקש שוב את
המסמך הזה.
 .6במידה ואכן יש אפשרות לקבל את המסמך ועליי להגיש בקשה חדשה ולשלם עליה שוב ,אודה שתודיעוני ,כדי שאגיש הבקשה מחדש.
ברור שאין טעם להגיש בקשה מחדש בדיוק בעניין זה )מכתבו של חיים גרון למנכ"ל( ,אם התשובה תהיה שלילית ,כמו פעם קודמת,
 .7לכן ,אני פונה בעניין זה כאן ,ומבקש שתשקלו מחדש כן לספק לי את המסמך ,במיוחד לאור העובדה שהמסמך שקדם לו באותו נושא ,כן סופק לי לפי בקשתי וגם הוא
יכול להיכנס להגדרה של "תכתובת פנימית",
זאת ,טרם הגשת בקשה כתובה רשמית חדשה בדיוק בעניין זה ,כדי שלא אגיש בקשה סתם ,שתיענה שוב בשלילה.
 .8לטיפולך המסור אודה.
בברכה
אבי וייס

Avi Weiss, M.Sc.
Editor-in-Chief
TelecomNews
Israel High-Tech News
AviW@TelecomNews.co.il
972-54-4660805

Web: www.TelecomNews.co.il
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From: Hofesh-meida [mailto:Hofesh-meida@moc.gov.il]
Sent: Wednesday, August 26, 2020 12:12 PM
To: 'aviw@telecomnews.co.il'
Cc: מוניר קזמל; אילת ריבנר
Subject:  מענה סופי- 2021-20-0060 בקשה

,שלום
.אנא ראה הודעת הממונה ביחס לבקשתך
,בברכה
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