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 לכבוד

 עמית סגלמר 
  

 ,שלום רב
 

 והבתים הפרטיים של ראש הממשלה, עיון בקבלות ובהוראות תשלום של המעון הרשמי - בקשה לקבלת מידע: הנדון
 
 

 - מענה לבקשתך חייב בדיקה מקיפה ולהלן תוצאותיה. התקבלה במשרדנו 3112במאי  11בקשתך מיום 
 

 המערך לניהול SAP -ה "מערכת מרכב)נקלטה במשרד ראש הממשלה מערכת ממוחשבת מתקדמת  3113בחודש פברואר 

 -מור שנתוניה שמורים במערכת העדכנית כא –לבדה  3113מבדיקת הנתונים שבידי חשבות המשרד נמצא שלשנת . (הפיננסי
 .הוראות תשלום בגין חשבוניות ששולמו על ידי משרד ראש הממשלה 1111 -כקיימות 

נתוני השנים הללו שמורות במערכות , גדול כמובן בהרבה כאשר מעבר לכך 3112-3111היקף הנתונים המצטבר ביחס לשנים 
 .מידע מיושנות יותר והמסמכים הפיזיים לגביהן הועברו כבר לארכיב

 
בהתאם לחוות דעתם של גורמי הביטחון המוסמכים . על כלל היבטיה, ר נבדקה אפשרות מסירת המידע המבוקשבהמשך לאמו

שירותים ואספקת טובין למעון , שמותיהם של הספקים ונותני השירותים המועסקים בביצוע עבודות, בשירות הביטחון הכללי
שיש בגילויו חשש לפגיעה בביטחונו ובשלומו של ראש  ראש הממשלה וכן פירוט מדוייק של תחומי ההוצאה הם בגדר מידע

אין באפשרותנו , לפיכך .(חוק חופש המידע –להלן ) 1221-ח"התשנ, לחוק חופש המידע( 1()א)2כאמור בסעיף , הממשלה
 .הכוללות מידע כאמור, למסור לידיך את הקבלות והוראות התשלום

, האפשרות למסור את המידע תוך השמטת הפרטים שיש מניעה למסירתם בחנו את,  לחוק חופש המידע 11בהתאם לסעיף 
 םסכוהדוח אשר יכלול את , דהיינו בדרך של דוח מרוכז ברמת הפירוט המרבית המתאפשרת על פי חוות דעת גורמי הביטחון

 .ולצידה תחום ההוצאה, המדויק של כל הוצאה
 

. מחייבת הקצאת משאבים ניכרת, רושאין מניעה ביטחונית למס הכולל את המידע ,עריכתו של דוח ביחס להוראות התשלום
אשר המידע לגביה זמין בצורה המיטבית עקב המעבר למערכת , לבדה 3113אומדן השעות לעריכת דוח כאמור לשנת 

 .שעות 01 -הוא כ ,ממוחשבת מתקדמת
 

 .עמים שהוזכרו לעילמהט אף יותרהיא משימה מורכבת , 3112-3111עריכת דוחות כאמור גם ביחס לשנים 
 

במתכונת  דוח מפורטאנו נערכים למסור לידיך , לחוק חופש המידע( ד)7להוראות סעיף ובהתאם , לאחר בחינת הנושא
 .(לכל המאוחר 32.2.12עד ליום  ,בהתחשב בחופשת חג הסוכות) ימים 10בתוך  וזאת 3113 תביחס לשנ המתוארת לעיל
ועל אף היקפי העבודה המשמעותיים , בנושא מרביתנוכח החשיבות הציבורית שהמשרד רואה בשקיפות , בנסיבות העניין

בגין הדוח הכולל את נתוני  ,ומבלי שהדבר יהווה תקדים לעתיד, (3113כחמישים שעות עבודה לדוח לשנת ) בדברהכרוכים 
 .לגביו ניתנה התחייבותך במסגרת הגשת הבקשהש ₪ 341דרש לשאת באגרה מעבר לסך של ילא ת 2102שנת 

 
-3112מתן דוחות במתכונת דומה גם ביחס לשנים והמשמעויות המעשיות של אנו ממשיכים בבחינת האפשרות , במקביל

שעולה משמעותית על זו שבהכנת , הכרוכה בדברהגדולה בשים לב להקצאת המשאבים המשמעותית וההכבדה , 3111
ן בשל כך שמדובר בנתונים השמורים במערכת מחשוב ישנה ובארכיב והן בשל ההיקף המצטבר הגדול ה, 3113הנתונים לשנת 

 .נשיבך דבר גם בעניין זה בהקדם האפשרי. של המידע
 

 ,בכבוד רב    
 איילת משה   

 /ממונה על יישום חוק חופש המידע
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