בבית משפט המחוזי ירושלים
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המשיבים

משרד התקשורת
הממונה על חוק חופש המידע במשרד התקשורת
ע"י פרקליטות מחוז ירושלים  -אזרחי
מרח' מח"ל  ,7ירושלים ,ת.ד ,49333 .ירושלים 9149301
טל' ,02-5419555 :פקס02-6468053 :

הודעה מטעם משרד התקשורת
בהתאם להחלטת בית המשפט ,מוגשת בזאת הודעת עדכון מטעם המדינה ,כדלהלן.
ואלה נימוקי ההודעה:
.1

כידוע ,עניינה של העתירה ,בפנייתה של העותרת למשרד התקשורת בבקשת חופש מידע
לקבלת מסמכים שונים הנוגעים להתקשרות של משרד התקשורת עם חברת "עדליא"
בנוגע למיזוג החברות "בזק" ו"יס" ,ולהחלטת ראש הממשלה ושר התקשורת דאז ,לאשר
את המיזוג.

.2

כפי שפורט בבקשות קודמות ,המסמכים שנבחנה מסירתם הם אלו:
א.

חוות-דעת חברת "עדליא" מיום  23.6.15למועצה לשידורי כבלים ולוויין (להלן:
המועצה).

ב.

מצגת "עדליא" מיום  23.6.15למועצה.

ג.

פרוטוקול הדיון במועצה מיום .23.6.13

ד.

מועדי הפגישות בין גורמי משרד התקשורת וחברת "עדליא" וזהות הגורמים.

ה.

החלטתו החתומה של ראש הממשלה לאישור המיזוג "בזק""-יס".

ו.

מצגת "יס" מיום  14.6.15למועצה.

2
.3

יוער כי בבקשת המדינה מיום  11.11.18צוין כי המסמכים האמורים נבחנו אגב בקשת
המידע של העותרת .יש לדייק ולציין כי נבחנה אפשרות מסירתם של מכלול המסמכים
האמורים לעיל נוכח פניית העותרת ופנייה נוספת לפי חוק חופש המידע .למעשה ,בקשת
העותרת כללה את המסמכים שבס"ק א' ,ג' ,ד' ו -ה' שלעיל.

.4

כפי שצוין בבקשות ארכה קודמות ,עם קבלת העתירה ולאחר בדיקת הנושא נמסר
לפרקליטות כי משרד התקשורת בחן את החומר המבוקש בבקשה ואף קיים הליך מול
צדדים שלישיים על-מנת לבחון את עמדתם בכל הנוגע לאפשרות חשיפת המידע ,וזאת
בהתאם לסעיף  13לחוק חופש המידע .יחד עם זאת ,כפי שנמסר בבקשות קודמות –
ובשים לב לכך שמתנהלת בנושאים הנוגעים לסוגיית המיזוג הנ"ל חקירת משטרה שטרם
באה לסיומה – נערכה עם הגשת העתירה בדיקה נוספת של כלל גורמי המקצוע
הרלבנטיים לסוגיית בחינת בקשת העותרת למסירת המידע המבוקש בבקשת המידע
ובעתירה .בדיקות אלה נעשו באמצעות יחידת הפרקליטות אשר מלווה את החקירה ואל
מול היחידה החוקרת .בין היתר ,נבחן במהלך הזמן שחלף אילו מהמסמכים והמידע
שביקשה העותרת הינו בגדר חומר חקירה שנתפס והאם קיימים מסמכים שאין מניעה
מבחינת גורמי החקירה לפרסומם .הליכים אלו באו לסיומם.

.5

בכל הנוגע למידע שביקשה העותרת ,שהוא המסמכים שבסע'  2א' ,ג' ,ד' ו -ה' לעיל ,מצ"ב
מכתבו של הממונה על חופש המידע במשרד התקשורת המופנה לעותרת .במקביל יצאו
מכתבים מטעם הממונה לצד השלישי ולפונה בבקשת המידע הנוספת .כפי שניתן
להיווכח ,חלק מהמידע שהתבקש על-ידי העותרת מועבר (בהשחרות מסוימות) ,וחלק
נוסף יועבר כפוף לאפשרות של הצד השלישי להגיש עתירה בעניין החלטת הממונה וזאת
בתוך  45ימים .הצד השלישי עודכן כמובן גם לגבי החומרים שהנוספים שנבחנו והחלטה
נשלחה בהתאם.

.6

לנוכח כל אמור לעיל ,נראה כי העתירה במתכונתה הנוכחית מיצתה את עצמה .מידע
שניתן למוסרו אכן הועבר לאחר שהתקיימו ההליכים המחויבים בדין .בכל הנוגע לחוות
הדעת של "עדליא" ,הרי שהיא תימסר לאחר תום פרק הזמן הקבוע בסע'  13בחוק חופש
המידע ובכפוף לכך שלא תוגש עתירה בנושא ,או בהתאם לתוצאותיה.

אשר על כן מתבקש בית המשפט הנכבד להורות כמבוקש ברישא הבקשה דנן.

______________________________
מורן בראון ,עו"ד
פרקליטות מחוז ירושלים  -אזרחי
ירושלים

י"א בכסלו תשע"ט
 19בנובמבר 2018
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הממונה על יישום חוק חופש המידע
משרד התקשורת
י"א כסלו תשע"ט
 19נובמבר 2018
לכבוד:
התנועה לאיכות השלטון
בדואר אלקטרוניeconomic@mqg.org.il :

הנדון :בקשה לפי חוק חופש המידע ,התשנ"ח –  – 1998עדכון לפונה
סימוכין :פנייתך מספר  00015מיום 09/11/17

 .1בפנייתכם שבסימוכין (להלן" :הפנייה") ביקשתם לקבל לידכם ,בהתאם להוראות חוק חופש
המידע ,התשנ"ח( 1998-להלן" :החוק") את המידע המפורט להלן:
"
א .חוות הדעת הכלכלית המלאה של חברת "עדליא" לעניין מיזוג החברות בזק ו ,YES -כולל
כל הנספחים.
ב .פרוטוקול הישיבה שהתקיימה ביום  23.6.15במועצת הכבלים והלוויין ,שבה נכחו נציגי
חברת "עדליא" ,במסגרתה נדונה חוות הדעת ,וכן שמות הנוכחים בישיבה.
ג .מועדי הפגישות של הגורמים ממשרד התקשורת שנפגשו עם נציגי חברת "עדליא" וכן זהות
הגורמים טרם ניסוח חוות הדעת הכלכלית האמורה.
ד .ההחלטה החתומה של מר בנימין נתניהו ,ראש הממשלה ושר התקשורת דאז ,לאשר את
המיזוג".
 .2לאחר בדיקה עם הגורמים הרלוונטיים במשרד ובדיקה נוספת שנדרשה לעניין המידע שהתבקש,
הנני מתכבד בהחלטתי כדלקמן (בהתאמה לסעיפים בבקשתכם):
א .לגבי סעיף זה ,אשיב כי לאחר בדיקה נוספת שנערכה בנוגע למידע האמור הוחלט היום
לדחות את התנגדות חברת יס לגבי העברת חוות הדעת שהוגשה מטעם חברת עדליא לעניין
מיזוג בזק – יס .בהתאם לסעיף (13ג) לחוק חופש המידע ומכיוון שעומדת לזכות הצד
השלישי הזכות להגיש בתוך  45יום עתירה כנגד החלטתנו לדחות את התנגדותו ,המידע לא
יימסר כל עוד לא חלפה התקופה להגשת העתירה או כל עוד לא יוחלט בעתירה ככל שתוגש.
ככל שיוותר הצד השלישי בכתב על זכותו להגיש עתירה ,המידע יימסר עם מתן הוויתור.
ב .בנוגע לסעיף זה לבקשתכם ,מצורף למכתבי זה מקטע הפרוטוקול של מועצת הכבלים
והלוויין מיום  23.6.15שבה נכחו נציגי חברת עדליא ובמסגרתה נדונה חוות הדעת האמורה.
לתשומת ליבכם במקטע הפרוטוקול המצורף הושחר מידע שהוא סוד מסחרי או סוד מקצועי
או שהוא בעל ערך כלכלי של חברת יס ,וזאת בהתאם לחריג (9ב)( )6לחוק .נוסף לכך הושחרו
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הממונה על יישום חוק חופש המידע
משרד התקשורת
שמות חברי המועצה ,וזאת למניעת "אפקט מצנן" ועל מנת לאפשר דיאלוג פתוח וחופשי של
חברים בדיוני המועצה ,ובהתאם לחריג (9ב)( )1בחוק שהתכלית העומדת מאחוריו היא
מניעת "אפקט מצנן" ,שיבוא לידי ביטוי ברתיעתם של חברי הרשות הציבורית ועובדיה
לקיים דיונים כנים מקום בו לא מובטח מעטה מסוים של חיסיון לדעות המוחלפות במסגרת
תהליך קבלת ההחלטות (עע"מ  9135/03המועצה להשכלה גבוהה נ' הוצאת עיתון הארץ ,פ"ד
ס (, 217 )4בעמ' . )237
ג .להלן מועדי הפגישות שהתקיימו עם נציגי חברת עדליא טרם ניסוח חוות הדעת הכלכלית
האמורה וכן שמות נציגי משרד התקשורת שנכחו בה:


 – 17/6/15בפגישה נכחו :יו"ר המועצה – ד"ר יפעת בן חי שגב.



 – 18/6/15בפגישה נכחו :מ"מ ממונה כלכלה במועצה הגב' ריקי וייסמן ,יועמ"ש
המועצה  -עו"ד דודו קובסניאנו ,עוזרת ראשית ליועמ"ש המועצה  -עו"ד טל
אייזנפלד.



 – 21/6/15בפגישה נכחו :יו"ר המועצה  -ד"ר יפעת בן חי שגב ,מ"מ ממונה כלכלה
במועצה – הגב' ריקי וייסמן ,יועמ"ש המועצה  -עו"ד דודו קובסניאנו ,עוזרת ראשית
ליועמ"ש המועצה  -עו"ד טל אייזנפלד.



 - 22/6/15בפגישה נכחו :יו"ר המועצה  -ד"ר יפעת בן חי שגב ,מ"מ ממונה כלכלה
במועצה – הגב' ריקי וייסמן.

ד .לגבי סעיף זה ,אשיב כי מסמך זה צורף לכתבה שפורסמה ברשת ,ובאפשרותכם לקבלה
בקישור הבא:
https://www.themarker.com/embeds/pdf_upload/2018/20180301-075352.pdf

 .3הנכם רשאים להגיש עתירה מנהלית על החלטתנו שבסעיף .2ב לעיל תוך  45יום לביהמ"ש
לעניינים מנהליים בתל אביב.
 .4אנו לרשותכם להבהרות נוספות ככל שיידרשו.
בכבוד רב,

מוניר קזמל
הממונה על יישום חוק חופש המידע
ומרכז בכיר פיקוח צרכני
העתק:
גב' דנה נויפלד ,היועצת המשפטית ,משרד התקשורת
_____________________________________________________________________
טלפון 03-5198295 :פקס03-5198106 :
רח' אחד העם  ,9תל אביב ,מיקוד  ,61290ת.ד 29107

