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 2018  ביולי 3        

 התנועה לחופש המידע  לכבוד:

  noas@meida.org.ilבאמצעות 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: 27.9.2017והספורט בתאריך 

 רשימת האמנים המשתתפים באירוע, לרבות אמנים שקיבלו פניה מהמשרד וסירבו (1

 להשתתף;

 10בפירוט השירות שניתן והסכום ששולם )בדומה לפירוט הקיים בנוהל רשימת הספקים,  (2

 של היחידה הממשלתית לחופש המידע(. זאת, למען הסר ספק, לרבות אמנים, מפיק

 האירוע, כיבוד וכל הוצאה אחרת;

 אופן בחירת הספקים )אם לא במכרז, אבקש לקבל את עילת הפטור(; (3

 ע, וחוזי העסקה עבור הספקים הזוכים.הצעות המחיר שהוגשו על ידי ספקי האירו (4

 הצעות מחיר נוספות שהוגשו ולא התקבלו; (5

 הגורמים האמונים על הפקת האירוע ובחירת האמנים;  (6

 עלות האירוע בחלוקה לסיווגים השונים. (7

 כל הנחיה שהועברה למפיקי האירוע בכל הנוגע לתכנים שהוצגו באירוע; (8

 רד התרבות בנוגע לאירוע;כל התכתבות בין משרד ראש הממשלה לבין מש (9

 רשימת המוזמנים הרשמית שיצאה לאירוע. (10

 לאור בקשתך ולאחר התייעצות עם הלשכה המשפטית להלן המענה: .2

 מצורפת רשימת האמנים שהשתתפו באירוע:  -1לגבי סעיף  (1

 אורנה דץ וגולן אזולאי מניחים: -

, רון עבדן, דניאל יפה, הלהקות ארי, עידן יניב, חגית יאסו-דקלה, רמי קליינשטיין, חנן בןזמרים:  -

 הצבאיות.

משרד התרבות לא יזם פנייה לאמנים אלא החברה המפיקה בלבד. אין בידינו מידע בנוגע לאמנים שבוצעה 

 אליהם פנייה ובחרו שלא לקחת חלק באירוע. 

. החברה בחרה באופן עצמאי במכרז, חברת אינוויז'ן הזוכהמשרד התרבות עבד מול חברה אחת  -2לגבי סעיף  (2

 בספקי המשנה משיקוליה שלה. 
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במסגרת מאגר המפיקים של  5/2017פורסמה פנייה תחרותית מס'  2017בחודש יוני  -3מספר  ףלגבי סעי (3

 (. 'אנספח  משרד התרבות והספורט להפקת חגיגות היובל להתיישבות ביהודה שומרון ורמת הגולן )מצ"ב

והמלצת ועדת המשנה ותוצאות  מימוש של התקציב בפועל בחלוקה לתחומיםמצורף דוח   -4לגבי סעיף  (4

 .(ג' -ו 'בנספח ) תיחור במסגרת פניה תחרותית להפקת טקס

 .ד'( נספח) לאישור החברה הזוכה וועדת המכרזיםמצורף פרוטוקול  -5לגבי סעיף  (5

בחירת כלל האמנים והתכנים האמנותיים  .הפקת האירוע הוטלה על החברה שזכתה במכרז -6לגבי סעיף  (6

 נעשתה על ידי אנשי החברה ובאישור משרד התרבות והספורט.

 .מצ"ב דוח ביצוע להפקת הטקס הממלכתי )נספח ה'( -7לגבי סעיף  (7

 בגוף הפנייה התחרותית. ותכל ההנחיות שהועברו למפיקי האירוע נמצא -8לגבי סעיף  (8

בנושאים לשכת רה"מ בנוגע לאירוע, גורמים בן מרכז ההסברה לבין לא בוצעו התכתבויות בי -9לגבי סעיף  (9

 ,ת אך לאור רגישות וסיווג המסמכיםהנוגעים בהסדרי אבטחת רה"מ באירוע התבצעו סיורי שטח והתכתבויו

 .לא ניתן לפרסמם

 .מצ"ב רשימת מוזמנים לאירוע )נספח ו'( -10לגבי סעיף  (10

 רגונים, אותם אכמות המוזמנים נעשתה ע"י פנייה יזומה של מרכז ההסברה לארגונים המופיעים בנספח ו'

 .העבירו למרכז ההסברה את הכמות המדויקת לכרטיסים

 

 

 

 בברכה,                                                    

 
 יוסי שרעבי

 המנהל הכללי

 עו"ד מירב כהן, הלשכה המשפטית העתק:
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