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 2021במאי  26
 "אתשפ בסיון "וט

 לכבוד

 עו"ד אלעד מן

 דוא"ל באמצעות     קידום חברה הוגנת )ע"ר( –הצלחה 

 שלום רב,

 התקשרויות עם יועציםמידע אודות  –בקשה לקבלת מידע לפי חוק חופש המידע הנדון: 

 21.04.2020מיום  ךסימוכין: פניית

ך (, הרינו להשיבהרשות-ו ההפניילרשות ניירות ערך )להלן בהתאמה: שבסימוכין  ךבתגובה לפניית

 כדלקמן:

החל וזאת הרשות עם יועצים, של התקשרויות ה ביקשת לקבל מידע אודות יבמסגרת הפני .1

 (:המידע המבוקשלהלן )להלן: כפי שיפורט , ואילך 2018משנת 

לקבלת שירותי ייעוץ תקשורת, ניהול משברים, יח"צ ושירותי  של הרשות פירוט ההתקשרויות

הייעוץ או  ןהעניין שלגביו נית מהותה;ופירוט ההתקשרות , לרבות (היועצים)להלן: דוברות 

האם מדובר ההתקשרות; משך  ;סכום ההתקשרות ותנאיהזהות היועצים;  תחום הטיפול;

עם יועצים מתוך מאגר יועצים או  בהתקשרות בפטור ממרכז או בהליך מכרזי או בהתקשרות

 והסכום ששולם בפועל בכל אחת מהשנים. התקשרות אחרת;

לאחר בחינת הפנייה והמידע המבוקש, הרינו להודיעך כי הרשות מצאה לנכון להיעתר  .2

 :כפי שיפורט להלן חלקי באופןלבקשתך 

, ביחס מידע המבוקשפרטי המרבית הכוללת גילוי של  טבלה כנספח למכתבנו, צ"במ .2.1

 .2021 לחודש אפרילועד  2018יועצים החל משנת הלהתקשרויות הרשות עם 

 המידעיתר )להלן:  ציםהיועמלאחד  יםהנוגע ליתר פרטי המידע המבוקשבהתייחס  .2.2

 .במידע שחל איסור למסרו מדובר היא כיהרשות  עמדת, (המבוקש

ועלות ההתקשרות עמם,  , מהות ההתקשרותהמידע הכלול בטבלה ביחס לזהות היועצים

-ג לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג1פורסם באתר האינטרנט של הרשות לפי תקנה 

 מניעה למסרו. לא מצאה הרשותולפיכך  1993,1
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על  ופרטיםהיועץ , בין היתר, את זהות , הכוללהמבוקש המידע לעומת זאת, מסירת יתר

 בחוק כמשמעותה, ץהיוע של ובפרטיות לפגוע העלולהשירותים, עלות וטיב ההתקשרות 

( 3)א()9 ףלסעי בהתאם . משכך, מסירת המידע אסורה1981-"אהתשמ, הפרטיות הגנת

 .(המידע חופשחוק )להלן:  1998-, התשנ"חהמידע חופש לחוק

 תלא היתה אסורה, עמדת הרשות היא כי אינה מחויב המידע המבוקשיתר אף אם מסירת  .2.3

 בגילויו מהנימוקים המפורטים להלן:

לשבש את תפקודה התקין של הרשות או את עלולה  המבוקש המידעיתר מסירת  .2.3.1

. ( לחוק חופש המידע1)ב()9 סעיף, בהתאם להוראות יכולתה לבצע את תפקידיה

 תביא שחשיפתו חשש מעלה ,היועץ, בפרט מסירת פרטי זה מידע מסירת

עם הרשות בעתיד, או שתביא  להתקשרשל גורמים מקצועיים שונים  נעותםלהימ

לנזק שייגרם  חששה בשל וזאתהתקשרות בסכומים גבוהים יותר,  הצעותלהגשת 

)העשויה להשפיע על תנאי ההתקשרות  ההתקשרות פרטי מחשיפת כתוצאה להם

לחשוף  ה. בנוסף, מסירת המידע המבוקש, עלולשל היועצים עם לקוחות אחרים(

אינטרסנטיים יועצים המתקשרים עם הרשות, ללחצים ולהשפעות מצד גורמים 

לאתר גורמים מקצועיים, הרשות להקשות על  עלולה ךכתוצאה מכו ,שונים

 .תפקידיהים שיסייעו לה בביצוע איכותיים ומוביל

להוות סוד מסחרי או מקצועי  יםעשוי ,עמוההתקשרות  וסכומיץ היוע פרטיבנוסף,  .2.3.2

( 6)ב()9 לסעיף בהתאם, ושל ומקצועיים יםיערך כלכלי הנוגע לעניינים מסחר ובעל

באינטרס מקצועי,  ממשית לפגיעה לגרום עלול המידע גילוי. המידע חופש לחוק

גורמים ללחצים ולהשפעות מצד  ואותאף לחשוף כאמור , וומסחרי או כלכלי של

 עמה. פעילות הרשות או בהתקשרויותאשר יש להם עניין באחרים 

 ההתקשרויותהמידע המבוקש נוגע לניהול פנימי של הרשות, שכן , כן-כמו .2.3.3

ולצורך  הפיהן, נעשו כחלק אינהרנטי מפעילות על הרשות שקיבלה והשירותים

 חשיבותבעל  הנו זה מידעספק רב עד כמה זאת כשפי דין. -ביצוע תפקידיה על

אם לסעיף בהת. לפיכך, רשאית הרשות לדחות את בקשתך גם לציבור משמעותית

 ( לחוק חופש המידע.5)(ב)9

נתנה הרשות את דעתה, בין היתר,  ךלחוק חופש המידע, במענה לפניית 10בהתאם לסעיף  .3

המידע מרבית הרשות מסירת . לעמדת לעניין הציבורי שבגילוי המידע ןבמידע וכ ךלעניינ

ואינו חושף את מלוא פרטי ההתקשרויות  היועץם מזהים של , אשר אינו כולל פרטיהמבוקש

ינטרסים שבגילוי המידע לבין האינטרסים שבשמירה על אמהווה איזון ראוי ונכון בין ה ,מוע

 חיסויו.

והתשובה לה צפויות להתפרסם באתר הרשות. לפיכך, ככל  ךבהעדר נסיבות מיוחדות, פניית .4

להציג בפנינו נסיבות בשלהן תבקש להימנע מפרסום המידע או לדחות את מועד  ךשברצונ

ימים ממועד קבלת מכתב זה. ככל  21-לעשות זאת בהקדם האפשרי ולא יאוחר מ ךפרסומו, עלי

הרשות כמסכים לפרסום  ךתובעניין זה עד המועד האמור, תראה א ךשלא תתקבל תגובת

 האמור.
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הרשות, המפורטת לעיל, לפי הוראות חוק בתי המשפט לעניינים לעתור כנגד עמדת  ךבאפשרות .5

 .2000-מנהליים, התש"ס

 

   בכבוד רב,

 קרן גיחז, עו"ד

 מנהלת מערך הפיקוח,  

 ממונה על חופש המידע,

 רשות ניירות ערך ,הייעוץ המשפטי

 ,אלירן טאוב

 ,הייעוץ המשפטי

 רשות ניירות ערך


