510102.5.
לכבוד
גב' אנט קליימן,
הממונה על חוק חופש המידע במשרד האוצר
נשלח באמצעות מיילpniot@mof.gov.il :

הנדון :בקשה לפי חוק חופש המידע ,התשנ"ח –8991

כידוע ,משרדי ממשלה עורכים קמפיינים העוסקים בסוגיות העומדות על סדר יומם.
בהתאם לחוק חופש המידע ,התשנ"ח –( 5991להלן – החוק) ,אבקש לקבל את המידע הבא על
אודות פרסום הקמפיינים באמצעי התקשורת השונים עבור משרדכם ,החל משנת  2182ועד היום:
 .8האם התקיים מכרז לבחירת משרד יחסי הציבור לקידום הקמפיין ,אם כן נבקש לקבלו
אם לא התקיים מכרז כיצד נעשתה ההתקשרות.
 .2הסכם ההתקשרות בין המשרד לבין משרד יחסי הציבור שהיה אמון על כל אחד
מהקמפיינים.
 .3פירוט עלויות הקמפיין הכוללת ומה עלות הקמפיין בכול אמצעי תקשורת בנפרד
(רדיו/טלוויזיה/אינטרנט/עיתונות מודפסת/שלטי חוצות).
 .4ככל שהיו התקשרויות עם גופים נוספים ,מלבד משרד יחסי הציבור ,נבקש את ההסכמים
הרלוונטיים.
נציין ש דוגמה לפרסום מעין זה ניתן למצוא ולהתרשם באתר היחידה הממשלתית לחופש המידע
שבמשרד המשפטים .באתר פורסם ההסכ ם בין לשכת הפרסום הממשלתית לבין היחידה לחופש
המידע הנוגע לקמפיין של היחידה לחופש המידע.foi.gov.il/he/node/1626 :
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כאמור בסעיף (6ב) לתקנות חופש המידע (אגרות) ,תשנ"ט – ,8999עמותה העונה על האמור בסעיף
פטורה מתשלום אגרת הבקשה .על כן ,כיוון התנועה לחופש המידע היא עמותה רשומה
כמשמעותה בחוק העמותות ,התש"ם – ,8911שהציגה אישור ניהול תקין ופועלת לקידום מטרה
ציבורית – היא פטורה מתשלום אגרת בקשה .ככל שאדרש ,אני מתחייב לשלם אגרת טיפול
והפקה עד לסכום של  851ש"ח ,ובכל מקרה שבו יידרש על ידכם סכום גבוה יותר ,נדרשת מראש
הסכמתי להמשך הטיפול בבקשה.
להזכירכם ,על פי חוק חופש המידע עליכם להשיב לבקשה זו בהקדם האפשרי ולא יאוחר
משלושים יום מעת קבלת בקשה זו 0כמו כן ,לפי סעיף 6א לתקנות חופש המידע (אגרות) ,חריגה
מהמועדים הקבועים בחוק לא תאפשר גבייה של אגרת טיפול והפקה0

בברכה,
אור סדן
052-3687579
Or@meida.org.il
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