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 2018דצמבר  16 

 לכבוד
 ח"כ סתיו שפיר

 הוועדה המיוחדת ליישום הנגשת המידע הממשלתי ועקרונות שקיפותו לציבור
 

 שלום רב,
 

 שקיפות בנהלי עבודה של המשרד לנושאים אסטרטגיים פנייתך בנושא  :דוןהנ
 

 
 -הוועדה מענה לשאלותשנתבקש על ידי הוועדה והמוצג במסמך זה כהמידע  ציין כיבקש לבפתח דבריי א

שמפרסם המשרד, בהתאם  רבעונייםהההתקשרות  פורסם בפומבי, הן באתר משרד האוצר והן בדו"חות
 לדרישות החוק.

 
 של מסקנות הוועדה: 2בקשר לבקשות הוועדה המופיעות בסעיף 

 
 :תקציב המשרד

  

 הרשאה להתחייב )תקנת פעולות בלבד( מזומן שנה
  מלש"ח 90 מלש"ח 27 2016

 מלש"ח 128 מלש"ח  46 2017
 מלש"ח 128 מלש"ח  46 2018
מותנים  מלש"ח 20+  מלש"ח 96 2019

 80%בביצוע 
 מלש"ח 0

 תקציבי הרשאה ניתנים לפי שנה קלנדרית 

 
 :לא כולל שכר, דיור ורכב() 2016 -מ )תקנת פעולות( פעילותהוצאות המשרד על 

 
נותר לשלם  הוצאו במזומן 

 ()התחייבויות
 סה"כ

ות )חוץ גלויהתקשרויות 
 ("קונצרט" מהמיזם המשותף

 מלש"ח 92 מלש"ח 58 מלש"ח 34

 מלש"ח 128 מלש"ח 126.5 מלש"ח 1.5  ם המשותף "קונצרט"המיז

העברות למשרדי ממשלה 
משרד , אחרים )משה"ח

 פ("בטה

 מלש"ח 9.3 0 מלש"ח 9.3

 מלש"ח 23 מלש"ח 5.5 מלש"ח 17.5 התקשרויות לא גלויות

 מלש"ח 10.2 מלש"ח 2.5 מלש"ח 7.7 המשרד תפעול

 262.5 -סה"כ פעילות מלש"ח 192.5 מלש"ח 70 מתקנת הפעולות כ"סה
 מלש"ח
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 מיליון 262.5-כ של בסך הינה)לא כולל הוצאות שכר וקשיחות(  2016 משנת המשרדשל  הפעילות סך
 . םעליה מחויביםשאנו  מלש"ח 192.5כ ועוד  למו בפועלושש ח"מלש 70-כ מתוכם ח"ש
 

 של האחרון רבעוןב. )קלע שלמה( מיועדים למיזם המשותף "קונצרט" 126.5 -הללו, כ 192.5 -מתוך ה
מלש"ח  128 ו)במקור הוקצ .2019 לשנת עבודה תכנית הוצגה וכן קונצרטב הפעילות החלה 2018 שנת

 (מלש"ח. 1.5עד כה  מולקונצרט. שול
  

 הפרו ברשת ארגונים עם המשרד של הגלויות המקצועיות ההתקשרויות עיקר את המפרטת טבלה ב"מצ
  . ל"ובחו בארץ ישראלית

 
 

 :תקנות נוספות )שכר + דיור + רכב(
 

 ביצוע בפועל )על שינוייו לאחר תוספות( תקציב שנה

 7 מלש"ח 6.8 2016

2017 13.5 12 

 11.5 מלש"ח 13 2018

 
החל מהשנה הבאה יפעל המשרד גם במסלול תמיכות בארגונים פרו ישראליים אשר יקיימו  – תמיכות

פעילות פרו ישראלית באירועי שטח וברשת האינטרנט, ברחבי העולם. המבחנים עתידים להתפרסם 
 .2019ברבעון הראשון של שנת 

 של מסקנות הוועדה: 3המופיעות בסעיף בקשר לבקשות הוועדה 
 

שנערכו עם ידיעות אחרונות וקשת, מקצועיים , למעט שני כנסים עם גופי תקשורת המשרדפעילות כל 
ההתקשרויות עם ידיעות  יתקציב. ההתקשרויות עם לפ"מ מסמך המפרט אתמצ"ב דרך לפ"מ. נעשו 

 .ה המצורפתנמצאים בטבלאחרונות וקשת 

 
 

 של מסקנות הוועדה: 4הוועדה המופיעות בסעיף בקשר לבקשות 

 

של המשרד. להלן האינטרנט המענים לפניות חופש המידע שנענו פורסמו בדף  –פרסום פניות חופש המידע 
 קישור:

ov.il/he/departments/units/ministry_of_strategic_affairs_and_informationhttps://www.g 

 
 של מסקנות הוועדה: 6+  5בקשר לבקשות הוועדה המופיעות בסעיף 

 
, תכנון שירותי למתן והכשרות ומכרז סדנאות לביצוע מכרז: פומביים גלויים מכרזים שני המשרד ערך

 משלחות.  של אירוח תכניות וביצוע, ליווי
 

  .המכרזים חובת לתקנות 4 תקנה פי עלשאינו גלוי,  סגור מכרזכמו כן, המשרד ערך 
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, והיא אכן פורסמה רשימת הארגונים המלאה אשר עימם עבד המשרד בפטור ממכרז ואותה ניתן לפרסם
 בעבר, נמצאת בטבלה המצורפת.

 
סעיף  , בין היתר נוכח הוראותוזאת  לפרסוםאינה ניתנת  , המסווגת כרגישה,רשימת ארגונים נוספת

, באופן שאינו גלויעימם התקשר המשרד שמות הארגונים, אשר  ( לחוק חופש המידע, שכן פרסום1ב())9
הדרכים בהן על סייע ליריב ללמוד יכן ו , בארגונים עמם התקשר המשרדבעבודת המשרדעלול לפגוע 

ההתקשרויות נערכו על פי דיני המכרזים, בפטור ממכרז  .דה לגיטימציהנאבקת ישראל בתופעת ה
 ובמקרים הנדרשים בפטור מחובת פרסום.

 
הן מפורטות בטבלת ההתקשרויות אף ו שירותי ייעוץשתי התקשרויות שביצע המשרד לצורך קבלת ישנן 

 מפורטת בטבלה התקשרות ,בנוסף בימים אלו עומד המשרד להתקשר עם חברת ייעוץ נוספת. .המצ"ב
 המשרד עם חברה למתן שירותי מדידה  ובקרה, במסגרת מכרז מרכזי של החשכ"ל.

 

החוזה שנחתם בין הצדדים והחלטת מצ"ב מסמך רקע בעניין החל"צ,  – (קונצרט )קלע שלמה לשעבר
 הממשלה בנושא. 

  

 

 

 

 

 

 בברכה,                                                                                                                    

 תא"ל )מיל'( וואקנין גיל סימה        

 מנכ"ל המשרד לנושאים אסטרטגיים והסברה       
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