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 ח"תשעה' בשבט בכ" רביעי יום 

 2018 בפבואר 7        

 עיתונות עצמאית, חוקרת וחופשית )ע"(( -איתמר ב"ז )העין השביעית  לכבוד:

 com.itamarbz@gmailבאמצעות דואר אלקטרוני 

 

 1998 -מכוח חוק חופש המידע, תשנ"ח  תשובה לפנייתךהנדון: 

החוק(, התקבלה במשרד התרבות  -)להלן  1998 -בקשתך לקבלת מידע בהתאם לחוק חופש המידע, התשנ"ח  .1

 ולהלן תוכנה: 14.11.2017והספורט בתאריך 

עבור המשרד לנושאים  -2017נבקש לקבל את חוזי ההתקשרות שחתמה לשכת הפרסום הממשלתית )לפ"מ( ב  .2

 אסטרטגיים והסברה עם גופי התקשורת הבאים:

 ynet). קבוצת "ידיעות אחרונות" )לרבות אתר (1

 mako). חברת שידורי קשת )לרבות אתר (2

 קבוצת "ישראל היום" )לרבות "מקור ראשון"(. (3

 .  The Times of Israelאתר (4

 .  Jerusalem Postקבוצת (5

 .  J Media Groupקבוצת (6

 -הנ"ל, נבקש גם את הפרוטוקולים הרלבנטיים של דיוני הוועדות שעסקו בהתקשרויות בנוסף, לגבי כל ההתקשרויות  .3

לאישור ההתקשרויות, לרבות סכומי  ועדות התקשרות/פטור/מכרזים וכיו"ב. נבקש לקבל את כל המסמכים הנלווים

 ההתקשרויות והבהרה לגבי האם הסכומים כוללים מע"מ ודמי טיפול של לפ"מ.

 התייעצות עם הלשכה המשפטית להלן המענה:לאור בקשתך ולאחר  .4

מחירי המדיה שמשלמת לפ"מ כמו גם פרטי ההתקשרות עם ספקי המדיה, מהווים סוד מסחרי בהתאם  (1
 . 1998-( לחוק חופש המידע, התשנ"ח6)ב()9להוראות סעיף 

בנסיבות אלה, ברי כי גם חוזי ההתקשרות שחתמה לשכת הפרסום הממשלתית עבור המשרד לנושאים 
לבקשה, וכן כל מסמך שיש בו כדי לחשוף את  1אסטרטגיים והסברה עם גופי התקשורת המפורטים בסעיף 

מחירי המדיה כאמור, מהווים סוד מסחרי שהינו בעל ערך כלכלי ושפרסומו עלול לפגוע פגיעה ממשית בערכו, 
 ועל כן אין למוסרם.

סטרטגיים והסברה עם גופי התקשורת להלן פירוט ההתקשרויות שערכה לפ"מ עבור המשרד לנושאים א (2
 :2017לבקשה בשנת  1כנקוב בסעיף 

שת"פ המשרד לנושאים אסטרטגיים והסברה עם קבוצת ידיעות אחרונות וקבוצת ישראל היום בנושא  1.1
קמפיין הסברה רחב היקף בארץ ובחו"ל, במטרה לרתום את הקהילה היהודית והישראלית למאמץ 

 .נספח א' -BDS  -שראל, שמופצת ע"י תנועת ההסברה נגד הדה לגיטימציה של י

שת"פ המשרד לנושאים אסטרטגיים והסברה עם קשת בנושא קמפיין הסברה רחב היקף בארץ ובחו"ל,  1.2
במטרה לרתום את הקהילה היהודית והישראלית למאמץ הסברה נגד הדה לגיטימציה של ישראל, 

 .נספח ב'  -BDS -שמופצת ע"י תנועת ה
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בנושא  Times of  Israel (TOI)ושל   Jerusalem Postים אסטרטגיים והסברה עם שת"פ המשרד לנושא 1.3
קמפיין בינלאומי "לגיוס" הקהילה היהודית והישראלית למאמץ הסברה נגד הדה לגיטימציה של 

 .נספח ג' - BDS -ישראל, שמופצת ע"י תנועת ה

חד  הנוגע לקמפיין הסברה שת"פ העוסק בהרחבת התקשרות עם קבוצת ישראל היום להפצת מוסף מיו 1.4
רחב היקף בארץ ובחו"ל, במטרה לרתום את הקהילה היהודית והישראלית למאמץ הסברה נגד הדה 

 .נספח ד' - BDS -לגיטימציה של ישראל, שמופצת ע"י תנועת ה

 מצ"ב פרוטוקולים של ועדת המכרזים. (3

 

 

 בברכה,                                                    
                         

 הדר נתיב

 משרד התרבות והספורט ממונה על חופש המידע

 עו"ד מירב כהן, הלשכה המשפטית העתק:
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