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 ח' באדר התשע''זירושלים,               

  2017מרץ , 6

 168/2016 -מס' תיק 

 

 

 לכבוד

 עו"ד אלעד מן

  13בית גיבור וספורט  -7מנחם בגין דרך 

    5268102 רמת גן

 

 

 שלום רב,

 

 תכתובות ופגישות תאגיד השידור ישראלי הנדון:  

 

 וכוללני כמפורט להלן )ההדגשות אינן במקור(:שבסימוכין כללה בקשה לקבלת מידע רב ך פניית .1

"בנוגע לתקופה שמהקמת תאגיד השידור הישראלי ועד למתן תשובה לבקשה זו, נבקש את מלוא 

התכתובות שנוהלו והתקיימו בין גורם כלשהו בתאגיד השידור הישראלי לבין גורם כלשהו במשרד האוצר, 

לשהו במשרד האוצר, לרבות הודעות דוא"ל, מסרונים, וכן בין גורם כלשהו ברשות השידור לבין גורם כ

הודעות טקסט וכדומה ולרבות הקלטות ו/או תמלולים ו/או סיכומים של שיחות או ישיבות משותפות ככל 

 שבוצעו. 

נבקש לקבל את תאריכי הישיבות ונושאי הישיבות שנתקיימו בהשתתפות גורמים ממשרד האוצר בעניין 

הקמת התאגיד( ו/או בעניין התאגיד החל ממועד הקמתו בחוק ואת רשימות רשות השידור )החל ממועד 

המשתתפים בהם ואת מיקום הישיבות, גם ככל שאין כוונה למסור פרוטוקולים של ישיבות אלו או סיכומי 

 דיון שלהם. ככל שניתן, נבקש לקבל את המידע, המסמכים והנתונים, בפורמט דיגיטלי בר חיפוש." 

עת כי בקשה זו על פי ניסוחה מצריכה מהרשות הקצאת משאבים בלתי סבירה ובלתי יצוין כבר כ .2

הרשות(,  –מידתית. מאז חוקק חוק השידור הציבורי היו בין משרד האוצר ובין רשות השידור )להלן 

התאגיד(, מאות ואף אלפי מיילים והתכתבויות. למותר לציין כי  –ותאגיד השידור הציבורי החדש )להלן 

על כלל המסמכים וסינון המסמכים הרלוונטיים אשר ניתנים לחשיפה בהתאם להוראות חוק חופש מעבר 

חוק חופש המידע(, ידרוש הקצאת משאבים בלתי סבירה של הצוות אשר  –)להלן  1998-המידע, התשנ"ח

 ( לחוק חופש המידע. 1)8מטפל ברשות ובתאגיד. על כן קיימת עילה לדחותה בהתאם להוראות סעיף 

בבקשה למקד את  3.1.17על אף האמור, ועל מנת שלא לפטור את הבקשה כלאחר יד, פנינו אליך ביום  .3

פנייתך, על מנת שהדבר יוכל לסייע לנו במתן מענה בצורה המיטבית ביותר, אולם להבנתנו סירבת לעשות 

 כן.
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פש המידע שבכוחן להביא יובהר כי על פניו חלות על המידע המבוקש על ידך הוראות רבות מכוח חוק חו .4

מידע  -לחוק )למשל  8למניעה של מסירתו. לעניין חלק מהמידע יכולות להיות רלבנטיות הוראות סעיף 

שפורסם ועומד לרשות הציבור, או מידע שנוצר בידי רשות ציבורית אחרת(,  ולעניין לחלק מהמידע יכולות 

ות מדיניות בשלבי עיצוב, פרטי משא ומתן, מידע אוד –לחוק )למשל  9להיות רלבנטיות הוראות סעיף 

 דיונים פנימיים בין רשויות ציבוריות(.

מכיוון שהבקשה שהוגשה הינה כאמור רחבה ביותר ואינה ממוקדת, לא ניתן היה לבצע בחינה פרטנית  .5

באשר לכל אחד מהמבחנים המפורטים בסעיפי החוק האמורים, מבלי צורך להקצות משאבים רבים וכוח 

 רב לעניין זה.אדם 

יחד עם זאת, ומבלי לגרוע מהאמור לעיל, על מנת שלא לפטור את הבקשה בלא כלום, מצורף למכתב זה  .6

 מידע אשר אנו סבורים כי אין כל מניעה במסירתו לפי הוראות חוק חופש המידע, והכל כמפורט להלן:

הממונה על השכר )נחתמו על ידי , מאגף 2014אסופת המכתבים הרשמיים אשר נשלחו מחודש אוגוסט  א.

מר אפרים מלכין( לרשות השידור, ואשר לא כוללים פרטים אישיים של עובדי  -סגן הממונה על השכר 

 הרשות.

 .הסכמי המימון בין אגף החשב הכללי לבין רשות השידור בפירוק ותאגיד השידור הציבורי ב.

האוצר לרשות השידור ולתאגיד השידור כל המכתבים שצורפו לביצוע ההעברות הכספיות ממשרד  ג.

 .הציבורי

  

  

 

 

 

 בכבוד רב ,

 
 אנט קליימן

 ממונה על פניות הציבור וחוק חופש המידע

 

 

 


