
 
 

   
 

 02-5422124פקס:    02-5422100 טל':    91919, הקריה ירושלים, מיקוד 3קפלן 

 
 

 משרד התפוצות

Ministry of  Diaspora Affairs 

 הממונה על יישום חוק חופש המידע
 
 
 

25.9.2016 

 3שאלה 

 לכבוד הודיה שטגליץ

 הממונה על חוק חופש המידע

 משרד התפוצות

 -8991 ח"התשנ ,המידע חופש חוק לפי מידע בקשת :הנדון

  )המשרד:להלן( התפוצות משרד של פרויקט הסוקרת כתבה ״הארץ״ עיתון באתר פורסמה ,16.8.2016 ביום

 . אורתודוקסיים לגופים ברובו יועבר התקציב כי צוין בכתבה לדת.  התפוצות יהודי לקירוב

   :https://www.haaretz.co.il/news/education/.premium-1.3039940לכתבה קישור ,לנוחיותכם

 שיוצג המידע את לקבל נבקש )החוק :להלן( 1998-ח"התשנ ,המידע חופש חוק להוראות בהתאם

 . המשרד לפעילות הנוגע ,להלן

פורסם קול  לא אם מועמדותם. את להגיש בחו״ל היהודיים לארגונים הפונה הקורא הקול העתק .1

 אופן בחירת הארגונים .קורא, 

 קביעת על אמון שהיה הצוות חברי שמות לרבות ,הארגונים לבחירת הקריטריונים  .2

 . הקריטריונים

 . הארגונים בחירת על אמון שהיה הצוות  .3

 . המשרד עם פעולה שיתוף על והתמודדו מועמדתם את הגישו אשר הארגונים מספר  .4

 :לעיל האמור למשרד הנוגע הבא המידע את נבקש ,בנוסף

 (2015החולפת) לשנה המשרד תקציב ספר .1

 המשרד. מפעילות כחלק שבוצעו והפרויקטים התכניות פירוט .2

 מנגנון שקיפות כולל ,הציונית וההסתדרות היהודית לסוכנות המשרד בין הפעולה שיתוף פירוט  .3

 . היהודית לסוכנות המשרד בין התקציב

 ידו על נתמכים תקציבית או/ו ,המשרד עם פעולה בשיתוף עובדים אשר והעמותות הארגונים רשימת  .4

. 

 ,ציבורי מכרז(לתמיכתם והקריטריונים אלו ארגונים או עמותות תקצוב גובה ,הקודם לסעיף בהמשך  .5

 וכו'(

בקבצים אלקטרוניים  ,המסמכים או הנתונים את לקבל נבקש ,,1989-ח"התשנ ,המידע חופש לחוק בהתאם

 או קבציטקסט ברי חיפוש לעניין הנחיות ונהלים. ׁ  CSV   ׁEXCELובפרט קבצי  
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בסעיף  האמור על העונה עמותה ,1999 ט"התשנ ,)אגרות( המידע חופש לתקנות )ב( 6לסעיף  בהתאם

 כמשמעותה בחוק רשומה עמותה היא________________ כיוון ,כן על , הבקשה אגרת מתשלום פטורה

 מתשלום היא פטורה – ציבורית מטרה לקידום ופועלת תקין ניהול אישור שהציגה ,1980 ם"התש ,העמותות

 מקרה ובכל ,ח"ש150של  לסכום עד והפקה טיפול אגרת לשלם מתחייבת אני ,שאדרש ככל  .בקשה אגרת

 . הטיפול בבקשה להמשך הסכמתי מראש נדרשת ,יותר גבוה סכום ידכם על יידרש שבו

 משלושים יאוחר ולא האפשרי בהקדם זו לבקשה להשיב עליכם המידע חופש חוק פי על ,להזכירכם

 מהמועדים חריגה ,)אגרות( המידע חופש לתקנות א6 סעיף לפי ,כן כמו .זו בקשה קבלת מעת יום

 .והפקה טיפול אגרת של גבייה תאפשר לא בחוק הקבועים

 בתודה ובברכה,

____________ 
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 3תשובה 

 לכבוד
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_____________________ 

_____________________ 

_____________________ 

במענה לפנייתך, להלן המידע שהתקבל מן הגורמים המקצועיים הרלוונטיים במשרד התפוצות )להלן: 

 "המשרד"(:

 מידע מבוקש ביחס לפרויקט המוזכר בעיתון "הארץ":

בשונה מהאמור בפנייתך, הפרויקט נשוא הכתבה בעיתון "הארץ" אינו "פרויקט לקירוב יהודי  .1

התפוצות לדת", אלא פרויקט שעניינו חיזוק הזהות היהודית והקשר למדינת ישראל בקרב הסטודנטים 

 היהודים, בקמפוסים ובאוניברסיטאות ברחבי העולם )להלן: "הפרויקט"(. 

התקשר המשרד עם חל"צ 'מוזאיק יונייטד בע"מ' )להלן: "החל"צ"(, במסגרת  לצורך הפעלת הפרויקט, .2

. עפ"י 1993-( לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג30)3מיזם משותף לביצוע מספר פרויקטים, בהתאם לתקנה 

()ב( וכפי שנקבע גם בהסכם בין המשרד והחל"צ, התקשרויות  החל"צ עם צדדים נוספים  לצורך 30)3תקנה 

 פרויקט,  ייעשו במכרז, ובלבד שאינן פטורות ממכרז לפי תקנות חובת המכרזים.  ביצוע ה

 

 מידע מבוקש באופן כללי בקשר לפעילות המשרד:

משרד האוצר בקישור  -ספר התקציב של המשרד מפורסם באתר האינטרנט של אגף התקציבים .3

 . http://mof.gov.il/BudgetSiteשלהן: 

, פורסמה באתר משרד ראש הממשלה בקישור שלהלן 2016ד לשנת תכנית העבודה של המשר  .4

:http://plans.gov.il/2016/#640 תכנית העבודה כוללת את המדדים המרכזיים ואת המטרות והיעדים של .

. פירוט אודות ההתקשרויות עצמן של המשרד ניתן למצוא בדו"ח ההתקשרויות הרבעוני 2016המשרד לשנת 

 לחופש המידע של משרד המשפטים.המפורסם באתר היחידה 

נכון להיום אין שיתופי פעולה בין המשרד ובין הסוכנות היהודית או ההסתדרות הציונית העולמית  .5

 וממילא אין תקציב המועבר מהמשרד לגופים אלו.

לעניין הארגונים והעמותות שהמשרד עובד עימם, כאמור ניתן לעיין בדו"ח ההתקשרויות המופיע  .6

חידה לחופש המידע של משרד המשפטים, או לחילופין בפרסומים השונים בדבר התקשרויות באתר הי

 המשרד באתר המנו"ף בקישור שלהלן: 

 http://www.mr.gov.il/ExemptionMessage/Pages/SearchExemptionMessages.aspx 

 

בגופים אחרים. לפיכך, כל המשרד אינו מקיים נוהל תמיכות במוסדות ציבור או  -לעניין גופים נתמכים  .7

תשלום המועבר לארגון חוץ ממשלתי כלשהו, נעשה בהתאם לחוק חובת המכרזים ותקנותיו, בהתקשרות 

 מתאימה, אשר כאמור לעיל מפורסמת בהתאם להוראות כל דין.   

 נשמח לעמוד לרשותכם ולמסור כל מידע נוסף בהתאם להוראות כל דין.   

 ב ב ר כ ה, 
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