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1. הממונה על חופש המידע במשרד ראש הממשלה
2. ראש הממשלה מר בנימץ נתניהו

באמצעות פרקליטות מחוז ירושלים (אזרחי)
רח' מח"ל 7, ת.ד. 49333 מעלות דפנה, ירושלים 97763

: 02-5419555, פקסי � 02-6468053 טל'
המשיבים

הודעה מטעם המשיבים
1. עניינה של העתירה, בקשת העותר לפי חוק חופש המידע, התשנ"ח-1998, לקבלת מידע בקשר

לדברים שמסר ראש הממשלה, המשיב 2, במסגרת ריאיון לערוץ 20, מיום 13.7.17.

2. המשיבים מתכבדים להודיע, כי ביום 16.4.18 ניתנה החלטה בבקשת העותר. ההחלטה נשלחה
אל העותר והוא אישר את קבלתה.

בהחלטה הובהר, לאחר בדיקת העניין מול הגורמים הרלוונטיים במשרד, ועל פי המידע

שמסרו, כי ראש הממשלה קיבל את המידע מגורמים שאינם משירות המדינה, ומסיבה זו אין

בידי משרד ראש הממשלה מידע, כהגדרתו בחוק, בנוגע לתוכן בקשתו של העותר.

העתק ההחלטה מצורף להודעה כנספח א'.

3. לאור האמור, סבורים המשיבים כי העתירה התייתרה ודינה להימחק.

אחוה ברמן, עו'ך
סגנית בכירה א' (: :פועל)

בפרקליטות מחוז ירושלים (אזרחי)
אייר, תשע"ח היום: ז'
22 אפריל, 2018
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משרד ראש הממשלה
ח<ק חופש המידע <ישום

ירושלים, א' באייר תשע"ח

16 באפריל 2018

לכבוד
עו"ד שחר בו מאיר

באמצעות מייל: 1]€01,611וחח16^@31^3ו51

שלום רב,

הנדון�: בקשה לקבלת מידע - בענייו לא<וו שקיים ראש הממשלה בעריץ 20
: פנייתך מיום 15.07-2017 סימוכין

במענה לבקשתך שבסימוכין לקבלת מידע לפי חוק חופש המידע, תשנ"ח - 1998 (להלן - החוק) על

אודות ראיון שהעניק ראש הממשלה לערוץ 20 ביום 13.7.17, ולאחר בדיקת העניין על ידי
: הגורמים הרלוונטיים במשרד, הריני להשיבך כדלקמן

על פי הנמסר לי. ראש הממשלה קיבל אח המידע מגורמים שאינם משירות המדינה, ומסיבה זאת.
אין בירי משרד ראש הממשלה מידע, כהגדרתו בחוק, בנוגע לתוכן פנייתך. ;

— בברכה, ,,..

דניאלה רבוטניקוף
רכזת לשכת מנכ"ל רה"מ
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