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' חשון תשפ"אב ירושלים,   

 2020אוקטובר  20 שלישי יום

 לכבוד:

 עו"ד שחר בן מאיר

 shachar@benmeir.co.ilבאמצעות מייל: 

 

 שלום רב,

 בקשה לקבלת מידע בעניין תיעוד שיחות הטלפון של ראש הממשלה עם "ישראל היום"הנדון: 

 .8.1.2018  , החלטת הממונה ביחס לבקשה מיום6.9.2017סימוכין: בקשתך מיום 

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

בעניין שיחות שקיים ראש הממשלה עם מר שלדון אדלסון ועם מר עמוס רגב, הריני להשיבך 

 כדלקמן:

משרד ראש נשלחה אליך החלטת הממונה על יישום חוק חופש המידע ב 8.1.2018ביום  .1

ביחס לבקשתך, שלפיה לא ניתן למסור את המידע המבוקש  המשרד( -הממשלה )להלן 

 על ידך מהטעמים שפורטו בהחלטה.

, עת"מ 6.2.2018הוגשה על ידך עתירה מנהלית שתוקנה ביום  11.12.17בעקבות כך, ביום  .2

ה עו"ד שחר בן מאיר נ' הממונה על חופש המידע במשרד ראש הממשל 15690-12-17

 35933-02-18עת"מ הורה בית המשפט על איחוד הדיון בעתירה עם  20.3.18ביום . ואח'

 –)להלן  רביב דרוקר ואח' נ' הממונה על חופש המידע במשרד ראש הממשלה ואח'

 .(העתירה המאוחדת

הורה בית המשפט על עיכוב המשך הבירור בעתירה המאוחדת עד להכרעה  1.8.18ביום  .3

ניתן  2.8.20. ביום הממשלה נ' הממונה על יישום חוק חופש המידעראש  6602/17בדנ"מ 

  פסק דין בהליך זה מבלי שהסוגיות המשפטיות שהועלו בו נדונו לגופן.

על ידך ועל ידי מר רביב דרוקר, העותרים בעתירה  בקשההוגשה  3.8.2020ביום  .4

 11.8.20שבה ביקשתם מבית המשפט לקבוע מועד לדיון בעתירתכם. ביום  המאוחדת,

ניתנה החלטת בית המשפט בעתירה המאוחדת שלפיה, בטרם יקבע מועד לדיון, על 

המשרד להידרש לשאלה האם בשים לב לחלוף הזמן אין מקום לבחינה מחודשת של 

mailto:foi@pmo.gov.il
mailto:foi@pmo.gov.il


 
 

                                                      

  

 02-6773729, פקס: 02-6706177, טל: 9195017, הקריה, ירושלים 3רח' קפלן 

3 Kaplan St. Jerusalem 9195017, Tel: +972 (2) 6706177, Fax: +972 (2) 6773729 

 02-6773729: فاكس, 02-6706177: هاتف ,9195017 القدس اورشليم  هكريا, 3 كبالن شارع

foi@pmo.gov.il 

 2  /2 

Prime Minister’s Office 
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 משרד ראש הממשלה

 

הודיע משרד ראש הממשלה לבית המשפט כי  16.9.2020בקשות חופש המידע. ביום 

 בכוונתו לבחון מחדש את הבקשות.

בתום הבחינה כאמור ובשים לב גם לחלוף הזמן כאמור, עמדת המשרד היא כי ניתן  .5

להיענות לבקשה ולמסור את כל המידע המצוי בידי המשרד ביחס לבקשתך, הכולל את 

תיעוד שיחות הטלפון שניהל ראש הממשלה עם מר שלדון אדלסון ועם מר עמוס רגב 

 בתקופה המבוקשת.

 2017חות טלפון מהסוג האמור נעשה עד לחודש ספטמבר יובהר כי תיעוד קיומן של שי

 בלבד, מטעמים של יעילות ונוחות ומבלי שהייתה קיימת חובה שבדין לתיעוד כאמור.

בכוונתנו לפנות יצוין כי כיוון שהמידע המבוקש על ידך נוגע גם למר אדלסון ומר רגב  .6

שרד תינתן אפוא תשובתו הסופית של המלחוק.  13אליהם כצד שלישי בהתאם לסעיף 

 לאחר קבלת עמדתם של כל הצדדים השלישיים ובחינתה. 

 

 

 

 בברכה,                                                                                         

 שקד פרידריך לבטוב              

 ממונה על יישום חוק חופש המידע        
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