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ט"תשע 'ב אדר ט"י שלישי יוםירושלים,   

0910 מרץ 06  

 לכבוד:

 עו"ד אלעד מן

 התנועה הצרכנית לקידום חברה כלכלית הוגנת –עמותת הצלחה 

 

 שלום רב,

 

 עדה המייעצת לבחינת הכללים למתן תעודות לע"מוודוח ה –בקשה לקבלת מידע הנדון: 

 3121020913סימוכין: בקשתך מיום 

 

(, החוק –)להלן  1033-תך שבסימוכין לקבלת מידע לפי חוק חופש המידע, התשנ"חבמענה לבקש

 כדלקמן: הריני להשיבך 

ועדה נערכו פרוטוקולים המשקפים את עיקרי הדברים שנאמרו2 מעבר לכך ובישיבות ה 12

 לא נערכו סיכומים נוספים לישיבות הוועדה2 

על ון פנימי של חברי הוועדה בלבד, פרוטוקולים2 פרוטוקול רביעי משקף די שלושהמצ"ב 

2 הואיל ( לחוק4)ב()0בסעיף לא ניתן למסרו שכן הוא מהווה מידע פנימי כאמור כן 

מסירת מידע מעין זה עשויה לייצר אפקט מצנן לעבודתן של ועדות מעין אלו ולשיח ו

הפנימי שהן מנהלות2 המלצותיה של הוועדה והשיקולים שהביאה בחשבון משתקפים 

 מפורט בדוח הסופי של הוועדה, שפורסם ברבים2 באופן

המידע מצוי  -רשימת הגורמים והאנשים שהופיעו בפני הוועדה ותאריכי הישיבות  02

 2"בבפרוטוקולים המצ

אין רשימה נושאית, המידע מצוין בפרוטוקולים  -רשימת הנושאים שנדונו בכל ישיבה  32

 2צ"בהמ

עמדות /מצ"ב סיכום ניירות העמדה -הוא ניירות עמדה שהוגשו לוועדה על ידי גורם כלש 42

ראה לינק:  -ציבור שהתקבלו ושהוגשו בפני הוועדה2 מסמך זה פורסם באתר לע"מ 

http://www.gpo.gov.ilהוועדה-הקורא-לקול-לעמ/הערות-תקשורת/חדשות-/חדר-

-הממשלתית-העיתונות-לשכת-מטעם-תעודות-למתן-הכללים-לבחינת-המייעצת

-שורתתק-באמצעי-התקשורת-במקצועות-העוסקים-ישראלים-ותושבים-לאזרחים

 ;ישראלי/

 עמדה סקירה בינ"ל שפורסם באתר של לע"מ; רניי

mailto:foi@pmo.gov.il
mailto:foi@pmo.gov.il
http://www.gpo.gov.il/חדר-תקשורת/חדשות-לעמ/הערות-לקול-הקורא-הוועדה-המייעצת-לבחינת-הכללים-למתן-תעודות-מטעם-לשכת-העיתונות-הממשלתית-לאזרחים-ותושבים-ישראלים-העוסקים-במקצועות-התקשורת-באמצעי-תקשורת-ישראלי/
http://www.gpo.gov.il/חדר-תקשורת/חדשות-לעמ/הערות-לקול-הקורא-הוועדה-המייעצת-לבחינת-הכללים-למתן-תעודות-מטעם-לשכת-העיתונות-הממשלתית-לאזרחים-ותושבים-ישראלים-העוסקים-במקצועות-התקשורת-באמצעי-תקשורת-ישראלי/
http://www.gpo.gov.il/חדר-תקשורת/חדשות-לעמ/הערות-לקול-הקורא-הוועדה-המייעצת-לבחינת-הכללים-למתן-תעודות-מטעם-לשכת-העיתונות-הממשלתית-לאזרחים-ותושבים-ישראלים-העוסקים-במקצועות-התקשורת-באמצעי-תקשורת-ישראלי/
http://www.gpo.gov.il/חדר-תקשורת/חדשות-לעמ/הערות-לקול-הקורא-הוועדה-המייעצת-לבחינת-הכללים-למתן-תעודות-מטעם-לשכת-העיתונות-הממשלתית-לאזרחים-ותושבים-ישראלים-העוסקים-במקצועות-התקשורת-באמצעי-תקשורת-ישראלי/
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 2 בזאתניירות עמדה נוספים, מטעם לע"מ, שלא פורסמו, מצורפים  שני

סקירה ונתונים", הושמטה טבלה שכללה פירוט על  -בנייר שכותרתו "תעודות עיתונאי 

 ( לחוק62)ב()0אודות מספר הכניסות לאתרי אינטרנט שונים, זאת בהתאם לסעיף 

עיקרי הדברים שנאמרו בישיבות משוקפים בפרוטוקולים2 לא  -הקלטות של הישיבות  52

2 לחוק (4)ב()0נוכל למסור את ההקלטות שכן הן מהוות מידע פנימי כאמור בסעיף 

לייצר אפקט מצנן לעבודתן של ועדות מעין אלו ולשיח  ומסירת מידע מעין זה עשוי

 הפנימי שהן מנהלות2 

מחזיקים וה, יםהמועסקים באמצעי תקשורת ישראלי רטת של הישראליםרשימה מפו 62

 2 מצורפת 0913בתעודת לע"מ, החל משנת 

תעודת לע"מ2 הרשימה מפורסמת באתר של  תיש סוג אחד של תעודה שנקרא כי יובהר

-ישראלי-מגזר-עיתונאי-/תעודותhttp://www.gpo.gov.il/media/235600לע"מ: 

31102pdf  ; 

 המידע נמסר לאחר קבלת הסכמתם של מבקשי תעודת לע"מ, במסגרת טפסי הבקשה2

ות בקשתך הנוגעת לקבלת פרטי מחזיקי תעודות לע"מ אודות כתבים זרים, מעוררת שאל 92

שאלות נוספות ובכללן  -דובר בעיתונאים זרים ככל שמ בהיבטי צנעת הפרט וכן מעוררת

שאלות הנוגעות לביטחונו או שלומו של אדם2 לפיכך, וכפי שנמסר לך גם במענה לבקשה 

, לא ניתן למסור את המידע המפורט הכולל שמות העיתונאים 0915קודמת בנושא בשנת 

התעודות  לחוק האמור, מועבר מידע על אודות 11הזרים אולם בהתאם להוראות סעיף 

הניתנות לעיתונאים זרים, שאינו מעורר חשש לפגיעה בפרטיות או באינטרסים מוגנים 

 נוספים כמתואר לעיל2 

להלן מפורטים מצ"ב סיכום של מספר הבקשות והאישורים שהונפקו על ידי לע"מ2 

-הנתונים הבאים מתייחסים להנפקת תעודות בפועל לעיתונאים בתקשורת הזרה החל מ

 ועד היום: 1/1/0913

 1,3092חודשים לכל היותר(:  שלושהתעודת עיתונאי מבקר )ל

 312חודשים(:  שלושהתעודת עיתונאי זמנית )ל

 5932תעודת לע"מ קבועה )לשנה או לשנתיים, לפי הנושא(: 

 1,0002סה"כ תעודות שהונפקו: 

 643  :10/3/10יום, נכון למתוכן, מספר התעודות שבתוקף 

 2שורת הזרות שעבורן הונפקו תעודותות אמצעי התקשמות מערכמצ"ב רשימת 

 

 

 

 

http://www.pmo.gov.il/
http://www.gpo.gov.il/media/235600/תעודות-עיתונאי-מגזר-ישראלי-3119.pdf
http://www.gpo.gov.il/media/235600/תעודות-עיתונאי-מגזר-ישראלי-3119.pdf
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לעתור על החלטה זו לפי הוראות חוק בתי המשפט לעניינים  )ו( לחוק, הנך זכאי9בהתאם לסעיף 

     09992-מנהליים, התש"ס

 

 כה,בבר                                                                                            

 שקד פרידריך לבטוב                 

 ממונה על יישום חוק חופש המידע           

 

http://www.pmo.gov.il/

