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 1998 -בקשה לפי חוק חופש המידע, התשנ"ח הנדון: 
 24.4.19  מיום 2021-19-0063 מספר ךסימוכין: פניית

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

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

. אבקש לקבל המועדים המדויקים שבהם עו"ד דנה נויפלד הייתה בחופשה )בערך מסוף 1"

 2017עד סוף  2016

. מאיזה תאריך ועד איזה תאריך מונה לה ממלא מקום ומי )באותו פרק זמן שבו עו"ד נויפלד 2

 הקודם(.הייתה בחופשה, כאמור בסעיף 

.באיזה תאריך )מדויק( עו"ד אריק רשף יצא סופית לפרישה ממשרד התקשורת )כנראה בסוף 3

 ( ומהם שלושת התפקידים האחרונים שביצע במשרד )כולל הגדרת התפקיד שביצע 2016

 (."2016לקראת פרישתו, מסביבות ספטמבר 

)בהתאמה  כדלקמןהנני מתכבד להשיבך  במשרד,לאחר בדיקה עם הגורמים הרלוונטיים  .ב

  (:במכתבך לסעיפים

כי לאחר שבחנתי את ההוראות בחוק החלטתי כי מידע זה לא  ךאשיב בפנייהלגבי סעיף זה  .1

יימסר לידיך, לגישתי מועדי חופשה של עובד זה או אחר מצויים במסגרת פרטיותו של אדם 

גיעה , מסירת מועדים אלו תהיה בגדר פ1981 -תשמ"א, חוק הגנת הפרטיותכמשמעו ב

( 3)א()9נכנס בגדר החריג שבסעיף זה בפרטיותו של האדם אודותיו נמסר המידע ועל כן מידע 

, זולת לחוק. ברצוני לציין כי עמדתי זאת היא עקרונית ונכונה לכלל עובדי המשרד באשר הם

 . הזה בענייןאם אותו עובד יוותר על פרטיותו 

בנוגע לסעיף זה אשיב כי בעת חופשתה של עו"ד דנה נויפלד מילאה את מקומה עו"ד ברוריה  .2

 .30.10.17עד  25.12.16 התאריכים בין את וזמנדלסון. 

הגדרות  . שלוש31.10.16גמלאות בתאריך פרש ללגבי סעיף זה אשיב כי עו"ד אריה רשף  .3

מנהל מחלקה בכיר )תביעות וחקיקה(, ממונה )ייעוץ משפטי(,  –תפקידיו האחרונים היו 

 ממונה )אישור יבוא ציוד(. 
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 המשפט לבית יום 45 בתוך מנהלית עתירה להגיש רשאי הנך ,1בסעיפים ב החלטתנו כנגד .ג

 .א"בת מנהליים לעניינים

 אנו לרשותך להבהרות נוספות ככל שיידרשו.    .ד

 
 
 

 בכבוד רב,       

 
 מוניר קזמל

 חופש המידעיישום חוק הממונה על 
 ומרכז בכיר פיקוח צרכני
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