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שלום

בהמשך לדיווח שנמסר נעדכן כי סיימנו את תחקור האירוע על אודות דיווח הנוגע לאתר "מידע לעם".

מדובר במידע שנמסר ברשות ובסמכות על ידי הממונה על חופש המידע במשרד הביטחון ביום 28/3/2019 במענה לבקשת מידע שהוגשה
למשרד הביטחון כמו גם לגופים רבים נוספים על ידי עמותת הצלחה. מכותב כאן היועץ המשפטי של עמותת הצלחה, עו"ד אלעד מן. ככלל,

מענים שנמסרו בבקשות מידע על ידי גופים ממשלתיים, הם מידע ציבורי שלא רק שיש זכות לפרסמו כפי שנמסר, אלא יש חובה על הרשות
הציבורית לפרסם זאת באופן יזום באתר חופש המידע הממשלתי. לעניין זה יש להביע צער כי משרד הביטחון נוהג באופן שיטתי להימנע

מלעמוד בחובות המוטלות עליו ולפרסם את המידע, לצד שלל הפרות נוספות ובכלל זה אי פרסום כתובת הדוא"ל של הממונה על מנת שניתן
יהיה לכתבו להתכתבות זו. 

אין ספק שעולה כי המשרד עשה שימוש בפרקטיקה בעייתית מאד של הסתרת עמודות בגיליון נתונים באקסל, אלא שלא ברור שהמשרד ביקש
למנוע את חשיפת המידע ואף אם ביקש, כי קיימת מניעה משפטית מפרסום או מסירת המידע. יוער בהקשר זה כי בלשונית השנייה בעניין

דוחות עירייה, פורסמו אותם שדות ממש גם בלי הפרקטיקה הבעייתית של הסתרת העמודות. עוד ראוי לציין כי עצם פרסום מספר תעודת זהות
אין בו כשלעצמו כל בעיה, מדובר במספר אקראי שלא מעיד דבר אישיותו של אדם, מעמדו האישי, צנעת אישותו, מצב בריאותו, מצבו הכלכלי,

הכשרתו המקצועית, דעותיו או אמונתו. בהתאם הוא גם מתפרסם במקומות רבים באתר "מידע לעם" ובשלל פרסומים ממשלתיים, החל ממענה
לבקשות מידע, מסמכים מתיקי תאגידים, דוחות התקשרויות, הליכים משפטיים או ברשומות ככל שזה נוגע למינויים והטלת תפקידים על נושאי

משרה ציבורית.

לפיכך מצאנו לנכון להמשיך ולפרסם את המידע שנמסר. יחד עם זאת, על מנת לאפשר שיח מקצועי וענייני, ככל שאתם או מי מהגורמים
המוסמכים סבורים שיש מניעה, אנו נמתין עם הפרסום עד למיצוי השיח. לפיכך, אנו נמתין עד ליום 31/8/2022 וככל ונדרש מבחינתכם זמן

נוסף, נודה על קבלת הודעה מתאימה ומועד רלוונטי.

בברכה,
גיא זומר 
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