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 משרד התפוצות ולפ"מ-בקשת חופש מידע

 נבקש לקבל את פרטי המידע, הנתונים והמסמכים הבאים,ככל שניתן בפורמט דיגיטלי בר חיפוש.

ועד למועד מתן מענה לבקשה, נבקש לקבל פירוט של מלוא התקשרויות משרד  1.1.2014החל מיום 

התפוצות)בין אם ישירות ובין אם באמצעות זרועות אחרות לרבות לפ"מ( בכל הנוגע לרכש מדיה ו/או שיתופי 

ות, סכום בין אם בתמורה ובין אם בלא תמורה. אנא פרטו את תאריך ההתקשר -פעולה עם כלי תקשורת

ההתקשרות, מהות ההתקשרות וזהות הגופים איתם התקשר המשרד לרבות התקנה התקציבית. כן נבקש 

את מסמכי ההתקשרות ) הסכמים, פרוטוקולים של ועדות מכרזים/ פטור/ התקשרויות וכן החלטות של אותן 

 ועדות בקשר להתקשרויות אלו(.

 2016"נעלמים" בהנחיית יואב לימור ששודר בדצמבר זאת לרבות התקשרות עם "שידורי קשת" בקשר לסרט 

 .23.12.2016וכן למוסף בעיתון "מקור ראשון" שפורסם ביום 

( ועד ליום מתן מענה לבקשה, נבקש פירוט של משלחות שאורגנו על ידי 1.1.2014בנוסף והחל מאותו תאריך)

ומשלחת נבקש לקבל את תקציבה  בין אם ישירות ובין באמצעות גופים אחרים. בנוגע לכל משלחת -המשרד

המפורט, מועדי שהייתה בחו"ל, לוחות הזמנים והמקומות בהן שהתה, האירועים שבהם השתתפה/אותם 

קיימה, מקומות הלינה של משלחות אלו, הסדרי המימון המפורטים, זהות המשתתפים במשלחת, מקצועם 

 לרבות פירוט רכיבי התשלום וסעיפיו. -ולמואם ש-ועיסוקם, הגוף אליו הם משתייכים והסכומים ששולמו להם
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___________ 

____________________ 

 שלום רב,  ________

 הנדון: בקשה עפ"י חוק חופש המידע בעניין משרד התפוצות ולפ"מ

 27.12.16סימוכין: פנייתך מיום 

 

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

 יחידת סמך במשרד התרבות והספורט )להלן: "לפ"מ"(:  -)להלן: ה"משרד"( ובלשכת הפרסום הממשלתית 

 התקשרויות לרכש מדיה: א.

בהתאם להוראות התכ"ם, כל משרדי הממשלה מחויבים לרכוש מלפ"מ שירותי פרסום, לרבות רכש  .1

(. לפיכך, כל ההתקשרויות 7.12.1לנספח ב' בהוראת תכ"ם  4.1שיתופי פעולה עם כלי תקשורת )סעיף מדיה ו

החל מיום  –שנעשו ע"י המשרד לרכש מדיה ו/או שיתופי פעולה עם כלי תקשורת בתקופה המפורטת בפנייתך 

/ ועדת פטור( וכן כל  , נערכו באמצעות לפ"מ, וכל הפרוטוקולים של הוועדות השונות )ועדת מכרזים1.1.2014

הסכמי ההתקשרויות, נערכו ו/או טופלו על ידי לפ"מ. לאור האמור לעיל, העביר המשרד העתק מפנייתך 

 ללפ"מ, לקבלת המסמכים הרלוונטיים. 

מצ"ב כנספח א' למענה זה, מסמך מטעם לפ"מ המפרט את כל ההתקשרויות שנעשו ע"י המשרד  .2

ועד למועד המענה,  1.1.2014לרכש מדיה ו/או שיתופי פעולה עם כלי תקשורת, החל מיום  באמצעות לפ"מ

בצירוף פרוטוקולים של ועדת המכרזים בלפ"מ המצ"ב כנספח ב' למענה זה. יצוין כי הסכומים המצוינים 

ו בפירוט ההתקשרויות אינם כוללים מע"מ. אין בידי המשרד מסמכי התקשרויות מעבר למסמכים שנתקבל

 ב'.  -מלפ"מ ומצורפים כנספחים א'

יוער, כי חלק מההתקשרויות המפורטות בנספח א' נוגעות לתחום ירושלים, תחום שהיה בסמכות  .3

 . 2015המשרד עד לשנת 

ההתקשרויות הספציפיות שהזכרת בפנייתך )הסרט "נעלמים" והמוסף שפורסם במקור ראשון(  .4

 . כלולות בהתקשרויות המפורטות בנספח א'

 

 משלחות: ב.

נחתם הסכם בין המשרד ובין עמותת 'גשר מפעלים חינוכיים' לביצוע מיזם משותף  2015בסוף שנת  .1

שמטרתו העמקת ידע וחיבור של מובילי דעת הקהל בישראל ליהדות התפוצות ובאמצעותם להשפיע על חיבור 

 החברה הישראלית בכללותה ליהדות התפוצות )להלן: "הפרויקט"(.

רויקט, שעודנו מתנהל, כולל עשרה קורסים להעמקת הידע והחיבור של מובילי הדעה ליהדות הפ .2

שעות כל מפגש( ובנוסף ביקור עומק  6 -משתתפים וכולל ארבעה מפגשים )כ 20 -התפוצות. כל קורס מונה כ

והקורס  שאורכו כשבוע בקהילה יהודית בתפוצות. נכון למועד כתיבת שורות אלו הסתיימו ארבעה קורסים

 החמישי לקראת סיום. 

 50%המהווה ₪,  3,214,286.5חלקו של המשרד במימון הפרויקט הינו בסכום שלא יעלה על  .3

המבנה התקציבי הינו על בסיס תפוקות, כאשר עלותו ₪(.  6,428,573מהתקציב הכולל של המיזם )שהינו 

שרד משלם מחצית מסכום זה דהיינו )כולל מע"מ(, והמ₪  31,130של כל משתתף שסיים את הקורס הינה 

15,565 . ₪ 

 -לעניין  מועדי ביקורי העומק ויתר הפרטים הקשורים לכך, מצ"ב כנספח ג' למענה זה פירוט ביחס ל .4

 הקורסים הראשונים.  כאמור, הקורס החמישי טרם הסתיים.  4
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 הממונה על יישום חוק חופש המידע
בפרטיות  ועל מנת להימנע מפגיעה 1998 -לחוק חופש המידע, תשנ"ח 13בהתאם לסעיף  .5

המשתתפים בקורסים, פנינו לכל המשתתפים ויידענו אותם בדבר בקשתך ואודות זכותם להתנגד למסירת 

המידע המבוקש. בעניין זה אציין כי עפ"י הנחיית מחלקת ייעוץ וחקיקה במשרד המשפטים וכן עפ"י פסק דין 

סירת המידע, יחשב כמי שמתנגד עיריית חדרה נ' שנרום, צד ג' שלא נתן הסכמה מפורשת למ 1386/07עע"מ 

הקורסים הראשונים  4 -למסירת המידע. לאור האמור, מצ"ב כנספח ד' למענה זה, רשימת המשתתפים ב

 שהביעו את הסכמתם למסירת המידע  המבוקש ביחס להשתתפותם בקורסים.

כחלק הקורס כולו, לרבות ביקורי העומק בקהילות בתפוצות, ממומן ע"י המשרד ועמותת גשר,  .6

מהמיזם המשותף. יודגש, כי לא משולמים סכומים כלשהם למשתתפים בקורסים וכי חלקו של המשרד במימון 

הפרוייקט מועבר אך ורק לעמותת גשר, בהתאם להוראות ההסכם עמה, בגין ביצוע בפועל של התחייבויותיה 

 במיזם המשותף . 

לא אורגנו  2014תת גשר, משנת מלבד ביקורי העומק במסגרת המיזם המשותף הנ"ל עם עמו .7

 משלחות נוספות ע"י המשרד.

 

     

 

 

 בברכה,

 הודיה שטיגליץ

 ממונה על יישום חוק חופש המידע

 

 

 

 


