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 תקציבי פרסוםהנדון: 

 2.4.17 מיום תגובתך לתשובתנוסימוכין: 

 

 שלום רב,

 

 להלן התייחסותנו. ,שבסימוכיןלתגובתך בהמשך 

, אין למשרד החוץ סעיף תקציבי נפרד לפרסום 2.4.17מיום  תשובתנומסגרת כפי שהובהר ב

הקצאת התקציב נעשית  ספציפיים.ושיווק, והתקציב מוקצה באופן נקודתי עבור פרויקטים 

ת על ידי ועדת המכרזים המשרדית. החלטות ועדת באמצעות התקשרויות ספציפיות המאושרו

והיקפו, מתפרסמות דרך קבע באתר  ,המכרזים, בהן מפורט סוג הפעילות עבורו מוקצה התקציב

 .2.4.17האינטרנט של מנהל הרכש הממשלתי, בכתובת אליה הפנינו בתשובתנו מיום 

 

שהמידע המבוקש פורסם , מקום 1998-( לחוק חופש המידע, התשנ"ח4)8בהתאם להוראת סעיף 

 ם להסתפק בהפנייתך לאתר הרלוונטי.באתר אינטרנט ממשלתי והועמד לעיון הציבור, אנו רשאי

 

 ,2011-2016החלטות ועדת המכרזים בין השנים  פעלנו לאיתורולמעלה מן הצורך, אף על פי כן, 

ניעה משרד לצרכי פרסום ושיווק. מצ"ב ההחלטות שאין מהמתייחסות להתקשרויות של ה

אשר ניתנו בתקופה הרלוונטית, על מקצת ההחלטות מעבר לכך, אנו מנועים ממסירתן של  .לגלותן

( 1)ב()9סעיף  לחוק, בשל חשש לפגיעה ביחסי החוץ של ישראל, והוראת( 1)א()9הוראת סעיף יסוד 

 כן, קיימותכמו  .התקשרויות דומות בעתיד, בשל חשש לפגיעה ביכולתו של המשרד לבצע לחוק

שמסירתן מצריכה פניה לגורם עמו נעשתה ההתקשרות, לצורך קבלת עמדתו נוספות החלטות 

בכוונתנו לבצע פניה לגורמים  )א( לחוק חופש המידע.13פרסום, לפי סעיף הכצד העלול להיפגע מ

 אלה לצורך קבלת עמדתם.

 

והלים על נבהיר, כי עבודתה של ועדת המכרזים המשרדית מתועדת במסגרת החלטותיה, ולא מנ

 ידה פרוטוקולים נפרדים, זולת ההחלטות עצמן.
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, עומדת לך הזכות לעתור לבית המשפט לעניינים 2.4.17 , כמו גם על החלטתנו מיוםנגד החלטה זו

 יום.  45לחוק חופש המידע, תוך  17מנהליים בירושלים מכוח סעיף 

 
 
 

 בברכה,                                                                                                        

                                                                                                                                                                   
 אריה זיני                                                                                                              

 הממונה על חופש המידע                                                                                                                  
 משרד החוץ                                                                                                                           


