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   מבואמבואמבוא

עבודתה של הממונה על יישום חוק חופש המידע במשרד התקשורת הינה עבודה 

מורכבת. חלק ניכר מהפניות מעוררות שאלות עקרוניות ונדרשות בהן הכרעות 

  כבדות משקל המשליכות על פעילות המשרד השוטפת.  

ת הוא בהיותו גורם המפקח על גופים פרטיים. מטבע ייחודו של משרד התקשור

העניין, חברות התקשורת מעוררות עניין ציבורי רב, ומשכך פניות רבות מחייבות 

איזון בין אינטרסים ציבוריים של גילוי מידע לבין הגנה על אינטרסים של חברות 

על ידע שהוא סוד מסחרי או סוד מקצועי או שהוא במהתקשורת ובפרט הגנה על 

ערך כלכלי. את הבקשות שעניינן התנהלות חברות התקשורת, להבדיל מבקשות 

ן לאור תכליתו של חוק חופש שעניינן פעילות משרד התקשורת, נדרש לבחו

שהיא לאפשר שקיפות פעולתה של הרשות. כך, ("החוק")  1198- המידע, התשנ"ח

ת של פעילות צדדים שלישיים כדי להביא לשקיפו אודותבמקרים בהם יש במידע 

הרשות הציבורית עצמה, או במקרים בהם קיים אינטרס ציבורי אשר הרשות 

נתנה עליו את דעתה וקבעה לגביו הוראות המחייבות את החברות, יגבר עקרון 

חופש המידע הן לצורך פיקוח על פעולות הרשות הציבורית עצמה והן לצורך מתן 

  אות אותן קבעה הרשות.כלים בידי הציבור לפקח על עמידת החברות בהור

משרד התקשורת שם לו למטרה לפרסם באתר האינטרנט של המשרד את מרבית 

המסמכים אשר עשויים להיות בעלי עניין ציבורי. כך, מפורסמים באתר המשרד 

כל הרישיונות הכלליים שמעניק המשרד (למעט נספחים חסויים). החל מחודש 

שרד התקשורת, לפיה מפורסמים הונהגה מדיניות שקיפות חדשה במ 2008מרץ 

באתר המשרד כל השימועים שמוציא המשרד, כל תיקוני הרישיון שנערכים על 

ידי המשרד וכן מפורסמות כל ההחלטות בנושאים הסדרתיים ופיקוחיים שמקבל 

  המשרד. 

בעת הנוכחית, רישיונות מיוחדים שמעניק המשרד אינם מפורסמים באתר 

לקבלת רישיונות מיוחדים (ללא נספחיהם) אינן מטעמים טכניים, אולם בקשות 

  מחויבות באגרה. 
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  בקשות לקבלת מידע הנוגע לפעילות המועצה לשידורי כבלים ולשידורי

  בקשות.  5 –לוויין 

  6 –בקשות לקבלת דוחות/ חוות דעת/ החלטות הנוגעים לחברות הרט"ן 

 בקשות

 בקשות. 14 –דים של חברות התקשורת בקשות לקבלת רישיונות מיוח 
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 51ממונה על יישום חוק חופש המידע במשרד התקשורת הוגשו ל 2011בשנת 

   :בקשות, כמפורט להלן

  
 אחוזים מספר  

  52.9%  27  . הרשות מסרה את כל המידע המבוקש1

  11.7%  6  . הרשות מסרה את המידע המבוקש באופן חלקי2

  5.8%  2  . הרשות דחתה את הבקשה למסירת מידע3

  3.9%  2  . המידע אינו מצוי בידי הרשות הציבורית4

. הרשות הפנתה את המבקש לקבלת מידע מידי רשות 5

  ציבורית אחרת

2  3.9%  

. הרשות הפנתה את המבקש למקום בו המידע פורסם 6

  ברבים

-  -  

  11.7%  6  * תשלום אגרה-. הטיפול בבקשה הופסק בשל אי7

  9.8%  5  ** . הטיפול בבקשה הופסק מטעמים הנוגעים לפונה8

  1.9%  1  ם. הטיפול בבקשה טרם הסתיי9

  -  -  . הבקשה בדיון משפטי10

  100%  51   סה"כ

  10 –סך אגרות חופש המידע שנגבו בשנה החולפת 



  מידע אודות בקשות שנדחו:
  

 שניהעילה   לדחיה ראשונהעילה   הבקשה
  לדחיה

עילה 
 שלישית
  לדחיה

בקשה לקבלת מידע 
אודות הנוגע לדיווחים 

רועים יתקלות וא
מיוחדים כהגדרתם 

בתקנות הבזק (הפיקוח 
תיו של בעל ועל פעול

. 1986 -שיון), התשמ"ויר
נמסר מידע אודות עצם 

אולם  ,קבלת הדיווחים
במשרד המידע שנתקבל 

  לא נמסר.בנוגע לתקלות 
  

מידע  - ) לחוק4(א)(9 'סע
שאין לגלותו עפ"י כל דין, 

 9תקנה וזאת נוכח הוראת 
הבזק (הפיקוח על לתקנות 

פעולותיו של בעל רישיון), 
,לפיה לא 1986 -התשמ"ו

יגולה מידע שנמסר לפי 
הוראות התקנות, אלא אם 

כן דרוש הדבר לצורך 
ביצוע הפיקוח לפי 

  .תקנותה

    

לקבלת מידע  בקשה
הנוגע לתשלום עבור 

נמסרה  .דהשירותי נדי
לפונה הבהרה בנוגע 

למידע המצוי בידי 
 המידעהמשרד, אולם 

  . נמסרלא 
  

מידע  -  ) לחוק2(ב)(9סע' 
 הנמצאת מדיניותאודות 

, זאת מאחר בשלבי עיצוב
המשרדי והליך הבחינה 

  טרם הסתיים.בנושא 

) 4(ב)(9סע' 
 -  לחוק

בהתייחס 
הפנימי ידע מל

המצוי בידי 
   המשרד.

  
  

  

חי בקשה לקבלת נספ
 רשיון חברת תקשורת

   שאינם מפורסמים. 

ידע מ -  ) לחוק6(ב)(9סע' 
שהוא סוד מסחרי או סוד 

מקצועי או שהוא בעל ערך 
  . כלכלי

  

    

בקשה לקבלת מידע 
תנאי מיזוג שתי הנוגע ל

  חברות תקשורת.

ידע מ -  ) לחוק6(ב)(9סע' 
שהוא סוד מסחרי או סוד 

מקצועי או שהוא בעל ערך 
  .כלכלי

  

    

לקבלת מידע  בקשה
ציבור תלונות ל בנוגע

שנתקבלו במשרד בסיווג 
ספציפי. נמסרה לפונה 

הבהרה בנוגע למידע 
  המצוי בידי המשרד. 

  

מידע  - ) לחוק4(א)(9סע' 
שאין לגלותו עפ"י כל דין, 

 9תקנה וזאת נוכח הוראת 
 פיקוחהבזק  (ה לתקנות

על פעולותיו של בעל 
  .1986-רשיון), תשמ"ו

 )1(8סעיף 
 - ק לחו
טיפול בה ה

מצריך 
הקצאת 

משאבים 
  .בלתי סבירה

  

בקשה לקבלת מידע 
אודות שימוע שמקיים  

בחינת  בנושא המשרד
אפשרות אסדרת מגזר 

ימיים -הכבלים התת
נמסרה לפונה  מישראל.

הבהרה בנוגע למידע 

מידע  -  ) לחוק2(ב)(9סע' 
 הנמצאת מדיניותאודות 

  בשלבי עיצוב.

) 4(א)( סע' 
מידע  -  לחוק

שאין לגלותו 
עפ"י כל דין 
וזאת נוכח 

תקנה הוראת 
 לתקנות 9

סע' 
) 6(ב)(9

 לחוק
ידע מ

שהוא 
סוד 

מסחרי 



  המצוי בידי המשרד.
  

הבזק 
על  פיקוח(ה

פעולותיו של 
בעל רשיון), 

  1986-תשמ"ו
  

או סוד 
מקצועי 

או שהוא 
בעל ערך 
  . כלכלי

בקשה לקבלת מידע 
  ".sim נעילתאודות "

נמסרה לפונה הבהרה 
דבר המידע המצוי בידי ב

הופנה המשרד, וכן  
 הפונה למידע שפורסם

ועומד לעיון הציבור 
   .בנושא

  

 -  ) לחוק4(ב)(9סע' 
הפנימי ידע מהתייחס לב

המצוי בידי המשרד: 
סיכומי דיונים פנימיים 

  ותחלופת דואר אלקטרוני.

    

בקשה לקבלת מידע 
עוצמת שמע הנוגע ל

  הפקות מקור. ול
ה נמסרה הבהרה לפונ

אודות המידע המצוי 
בידי המשרד. כמו כן 

 למידע שפורסםהופנה 
. ועומד לעיון הציבור

נמסרו נתונים בנוסף, 
כלליים אודות פניות 
ציבור בנושא עוצמת 

נמסרו נתונים שמע. לא 
בנוגע לפניות ציבור 

  הפקות מקור.   בנושא 
  

טיפול ה - ) לחוק1(8סעיף 
מצריך הקצאת משאבים 

  . בלתי סבירה

    

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



   נתונים אודות זמני טיפול בבקשות לפי חוק חופש המידע:נתונים אודות זמני טיפול בבקשות לפי חוק חופש המידע:נתונים אודות זמני טיפול בבקשות לפי חוק חופש המידע:
  

  במספר  זמן הטיפול

  17  יום 15עד 

  4  יום  30 -ל 16בין 

  8  יום 60-ל 31בין 

  6  יום 120 -ל 61בין 

  4  יום 120מעל 

  

 
  שות בהן נמסרו נתונים אודות זמני הטיפול אינו כולל נתונים אודות בק כלל הבקשות לגביהן

תשלום אגרה, בשל טעמים הנוגעים לפונה ובבקשות בהן הטיפול טרם -הטיפול הופסק בשל אי

  הסתיים.  

 הזמנים המצוינים בטבלה כוללים את המועדים המיועדים לתגובת צד ג' לעמדת הרשות. 

  

   :::מידע אודות עתירותמידע אודות עתירותמידע אודות עתירות

  
  החלטות הממונה.  עלהוגשו בשנה זו עתירות לא 

 


