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מדינת ישראל
משרד המשפטים
היחידה לחופש המידע

בקשה לקבלת מידע )לפי חוק חופש המידע התשנ"ח – (1998

תאריך18/08/2020 :סמוכין216621 :

סוג המידע המבוקש
הבקשה לקבלת מידע הינה:

מידע המבוקש על ידי עמותה או ארגון חברתי
מידע המבוקש על ידי גוף מחקר אקדמי
מידע המבוקש על ידי מקבלי קצבה
מידע אישי
מידע חייב בפרסום
מידע בתשלום
יש לצרף אישור ניהול תקין בתוקף מאת הרשם המוסמך
אישור ניהול תקין pdf.2020

פרטים אישיים
מעמד המבקש/המבקשת
תאגיד בישראל

שם התאגיד
התנועה לחופש המידע

מספר רישוי

מספר ח.פ.
580425700

טלפון

פקס

דואר אלקטרוני
foi@meida.org.il
מען
ישוב

רחוב

מיקוד

תא דואר

האם הבקשה מוגשת עבור גורם אחר?
כן
לא

r

מספר בית
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הרשות הציבורית ממנה מתבקש המידע

שם הרשות הציבורית
משרד התרבות והספורט
שם הממונה

דוא"ל הממונה

יואב רם

טלפון הממונה
hofesh-meida@most.gov.il

072-3452333; 03-6367204

פרטי הבקשה
נושא הבקשה
קמפיינים

תיאור הבקשה
שלום רב,
בהתאם להוראות חוק חופש המידע ,אבקש לקבל את המידע הבא מלפ"ם וזאת בנוגע לקמפיינים שנערכו אגב מגפת הקורונה ובנוגע למגפה ,בין אם אלה שודרו בטלוויזיה/רשתות
חברתיות/פייסבוק/אינסטגרם או בכל מדיה אחרת:
 .1שם הקמפיין;
 .2מטרת הקמפיין;
 .3עלותו הכוללת של הקמפיין;
 .4פירוט עלויות הקמפיין ,וזאת לרבות התשלום לעורכי הקמפיין ,ל"פרפורמר""/טאלנט" ,חברת ההפקה ,ועלויות קידום;
 .5שם המשרד המזמין;
 .6ככל שהקמפיין שודר ברשת הפייסבוק ,מספר הצפיות שהיו לו )וזאת גם בנוגע לכל מדיה "מדידה" אחרת;
 .7מקום פרסום כל אחד מהקמפיינים )פייסבוק/רדיו/טלוויזיה וכו'(;
 .8סכום הכסף שבו קודם כל אחד מהקמפיינים בכל אחת מהרשתות החברתיות ועלות הקידום;
 .9סכום הכסף ששולם למפרסמים אחרים ,בין אם טלוויזיה/רדיו וכיו"ב;
 .10אופן בחירת ה"פרפורמר" בכל אחד מהקמפיינים;
 .11קווים מנחים או כל מסמך אחר המפרט את אופן קבלת ההחלטה על יציאה לקמפיין;
 .12בהמשך לס'  ,9ככל שהדבר מנוהל על ידי חברה חיצונית ,נבקש את פרטי ההתקשרות המלאים עמה )לרבות הפרטים המפורסמים בנוהל ההתקשרויות וכן החוזים הרלוונטיים(;
בכלל אלה ,ניתן למצוא את הפרויקטים שהובלו על ידי דני רופ; ישראל קטורזה )שני אלה ,בטלוויזיה( וכן ,כדוגמה ,אשלי וקסמן בקשי )ששודר ,ככל הידוע לנו ,ברשתות החברתיות(.
בתודה ובברכה,
אור סדן ,עו"ד

צירוף קובץ
לחץ להוספת קובץ

אינני מאשר/מאשרת שפרטי הבקשה יהיו גלויים לצד ג' אם תיערך אליו פניה

תשלום אגרת בקשה )לפי תקנות חופש המידע )אגרות( ,התשנ"ט(1999-

 pהריני מתחייב/מתחייבת לשאת בעלות אגרת טיפול ואגרת הפקה ,ככל שיידרש לשם טיפול בבקשתי ,עד לסכום של  151ש"ח

טופס זה מנוסח בלשון זכר אך מתייחס לשני המינים כאחד
מסמך זה מכיל מידע מוגן על פי חוק הגנת הפרטיות
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במסמך זה קיימים קבצים נוספים שצורפו לטופס שלא התאפשרה המרתם ל .PDF
קבצים אלו ניתנים לצפייה והדפסה באמצעות לחיצה על כפתור ATTACHMENTS
בתוכנת ADOBE READER

נספח 2

כ"ו בתשרי ,התשפ"א
14/10/2020
סימוכין396484220:
מס' פניה636,513:
ליזי דיין-עופר
תאריך פתיחה:

)בתשובתך ציין מספר פניה(

לכבוד
עו"ד אור סדן התנועה לחופש המידע
סעדיה גאון 26
תל אביב  -יפו
foi@meida.org.il
שלום רב,
הנדון :בקשת מידע במסגרת חוק חופש המידע – קמפיינים שנערכו אגב מגיפת הקורונה
בפנייתך ביקשת לקבל מידע מגוון ביחס לקמפיינים שנערכו אגב מגפת הקורונה.
הפקת הקמפיין וניהולו התבצעה על ידי לשכת הפרסום הממשלתית ועל כן פרטים אודות עלויות ,התקשרויות,
ניהול וסכומים יש להפנות ללשכת הפרסום הממשלתית.
מענה ביחס לנקודות אחרות שהעלית בפנייתך נמצא בבדיקה מול הגורמים המקצועיים.
בכבוד רב
ליזי עופר
מרכזת פניות ציבור חוק חופש המידע
אגף שירות

אגף השירות
תחום חופש המידע
ת.ד 1176.ירושלים 91010
call.habriut@moh.health.gov.il
טל *5400 :פקס02-5655971 :

Service Division
Freedom of information
P.O.B 1176 Jerusalem 91010
call.habriut@moh.health.gov.il
Tel: *5400 Fax: 02-5655971

בקשה לקבלת מידע מכח חוק חופש המידע ,מספר סימוכיןGmail - Fwd: 216621 :

נספח 3

1/24/2021

>Hofesh HaMeida <hofesh.hameida@gmail.com

בקשה לקבלת מידע מכח חוק חופש המידע ,מספר סימוכיןFwd: 216621 :
15 October 2020 at 14:49

>Or Sadan <or@meida.org.il
>To: hofesh-meida <hofesh-meida@most.gov.il

שלום רב,
חלפו קרוב לחודשיים ימים מאז הוגשה הבקשה המצ"ב ,וטרם התקבלה כל התייחסות מצד המשרד.
אודה להתייחסותכם וכן צפי למענה.
בתודה ובריאות טובה,
אור סדן ,עו"ד
-אנחנו צריכים אותך ,כדי שנוכל להמשיך לפעול .לחצו כאן לתרומה

יועץ משפטי ,התנועה לחופש המידע )ע"ר(
בית העמותות ,סעדיה גאון  ,26תל-אביב
טל | 03-9560146 :פקס03-9560359 :

* האמור לעיל אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או תחליף לחוות דעת משפטית .האחריות לשימוש במידע חלה על המשתמש בו בלבד.

.pdfמשרת התרבות  -לפמ
218K
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…https://mail.google.com/mail/u/1?ik=bdcc82f11e&view=pt&search=all&permmsgid=msg-a%3Ar-8659387655408959215&simpl=msg-a%3Ar-86593876

1/24/2021

בקשה לקבלת מידע מכח חוק חופש המידע ,מספר סימוכיןGmail - Fwd: 216621 :

>Hofesh HaMeida <hofesh.hameida@gmail.com

בקשה לקבלת מידע מכח חוק חופש המידע ,מספר סימוכיןFwd: 216621 :
15 October 2020 at 16:10

>Hani Lugasi <HaniL@most.gov.il
>To: "or@meida.org.il" <or@meida.org.il
>Cc: Yoav Ram <yoavr@most.gov.il>, "foi@pmo.gov.il" <foi@pmo.gov.il

אור סדן שלום רב,
בתאריך ה ,2.9.2020 -פנייתך הועברה להמשך טיפול משרד רוה"מ לאור מעבר לפ"מ ממשרד התרבות
והספורט למשרדם.
להלן כתובת דוא"ל ממונה יחידת חופש המידע במשרד רוה"מ ,להמשך בירור במידת הצורך:
foi@pmo.gov.il

בברכה,
חני לוגסי
חופש המידע
משרד התרבות והספורט

][Quoted text hidden
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1/24/2021

Gmail - Fwd: 216621 : מספר סימוכין,בקשה לקבלת מידע מכח חוק חופש המידע

Hofesh HaMeida <hofesh.hameida@gmail.com>

Fwd: 216621 : מספר סימוכין,בקשה לקבלת מידע מכח חוק חופש המידע
Or Sadan <or@meida.org.il>
To: Hani Lugasi <HaniL@most.gov.il>
Cc: Yoav Ram <yoavr@most.gov.il>, "foi@pmo.gov.il" <foi@pmo.gov.il>

11 November 2020 at 18:30

,שלום רב
 ככל שעולה, בהתאם להוראות החוק, אודה לעדכון וכן לארכות. אף שחלפו למעלה מחודשיים ימים,טרם קיבלתי עדכון בנוגע לטיפול בבקשה
.צורך באלה
,בברכה
 עו"ד,אור סדן
[Quoted text hidden]

https://mail.google.com/mail/u/1?ik=bdcc82f11e&view=pt&search=all&permmsgid=msg-a%3Ar283676749389084798&simpl=msg-a%3Ar2836767493…
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בקשה לקבלת מידע מכח חוק חופש המידע ,מספר סימוכיןGmail - Fwd: 216621 :

>Hofesh HaMeida <hofesh.hameida@gmail.com

בקשה לקבלת מידע מכח חוק חופש המידע ,מספר סימוכיןFwd: 216621 :
11 November 2020 at 18:45

>Or Sadan <or@meida.org.il
To: Mankals@pmo.gov.il

שלום רב,
ביום  18.8.2020יצאה הבקשה המצ"ב ללפ"מ )משרד התרבות דאז( .ביום  2.9.2020העביר מר יואב רם ממשרד התרבות את הבקשה אל
משרד רה"מ ,כפי שניתן לראות בהתכתבות הרצ"ב.
מאז ,לא נמסר כל עדכון בנוגע לטיפול בבקשה  -אף ששלחתי מייל ביום  ,15.10שלא זכה למענה אף הוא.
מכאן שחלפו קרוב לשלושה חודשים מבלי שניתן כל מענה.
במצב דברים זה ,אנו רואים עצמנו חופשיים לעתור לבית המשפט ,אלמלא יימסר המידע בהקדם ולחילופין ארכות מנומקות לפי חוק.
בברכה,
אור סדן ,עו"ד
][Quoted text hidden

.pdfמשרת התרבות  -לפמ
218K

1/1

…https://mail.google.com/mail/u/1?ik=bdcc82f11e&view=pt&search=all&permmsgid=msg-a%3Ar7817146319333634640&simpl=msg-a%3Ar781714631

1/24/2021

בקשה לקבלת מידע מכח חוק חופש המידע ,מספר סימוכיןGmail - Fwd: 216621 :

>Hofesh HaMeida <hofesh.hameida@gmail.com

בקשה לקבלת מידע מכח חוק חופש המידע ,מספר סימוכיןFwd: 216621 :
12 November 2020 at 10:50

>Hani Lugasi <HaniL@most.gov.il
>To: Or Sadan <or@meida.org.il
>Cc: Yoav Ram <yoavr@most.gov.il>, "foi@pmo.gov.il" <foi@pmo.gov.il

עו"ד אור סדן שלום רב,
לפ"מ הינה יחידה מקצועית המשויכת למשרד ממשלתי ,אין באפשרות משרד התרבות והספורט להוציא מענה או ארכות עבור משרד ממשלתי
נפרד וללא קשר רציף עם היחידה המקצועית.
ועל כן וכאמור בהודעתנו מטה ,לאור מעבר לפ"מ מה,1.9.2020 -פנייתך משויכת למשרד רוה"מ בכל הנוגע להמשך בירור בדבר
ארכות/תלונות/מענה ,ועל כן נאלצנו להפנותך.

על אף זאת ומעל לצורך -יצרתי כעת קשר טלפוני עם שקד פרידריך ,הממונה על יחידת חופש המידע במשרד רוה"מ ,הוסבר לי שמאחר ויצאה
לחופשת לידה בשבוע שעבר ,הטיפול בפניות הועבר ללשכת המנכ"ל במשרדם.
לנוחיותך ובמידת הצורך ,להלן מס' לשכת מנכל רוה"מ026705518/9 :

בהצלחה

בברכה,
חני לוגסי
חופש המידע
משרד התרבות והספורט

>From: Or Sadan <or@meida.org.il
Sent: Wednesday, November 11, 2020 6:31 PM
>To: Hani Lugasi <HaniL@most.gov.il
][Quoted text hidden
][Quoted text hidden
][Quoted text hidden
][Quoted text hidden
][Quoted text hidden
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בקשה לקבלת מידע מכח חוק חופש המידע ,מספר סימוכיןGmail - Fwd: 216621 :
][Quoted text hidden
][Quoted text hidden
][Quoted text hidden

יועץ משפטי ,התנועה לחופש המידע )ע"ר(
בית העמותות ,סעדיה גאון  ,26תל-אביב
טל | 03-9560146 :פקס03-9560359 :

* האמור לעיל אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או תחליף לחוות דעת משפטית .האחריות לשימוש במידע חלה על המשתמש בו בלבד.

-אנחנו צריכים אותך ,כדי שנוכל להמשיך לפעול .לחצו כאן לתרומה

יועץ משפטי ,התנועה לחופש המידע )ע"ר(
בית העמותות ,סעדיה גאון  ,26תל-אביב
טל | 03-9560146 :פקס03-9560359 :

* האמור לעיל אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או תחליף לחוות דעת משפטית .האחריות לשימוש במידע חלה על המשתמש בו בלבד.

-אנחנו צריכים אותך ,כדי שנוכל להמשיך לפעול .לחצו כאן לתרומה
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בקשה לקבלת מידע מכח חוק חופש המידע ,מספר סימוכיןGmail - Fwd: 216621 :

1/24/2021

יועץ משפטי ,התנועה לחופש המידע )ע"ר(
בית העמותות ,סעדיה גאון  ,26תל-אביב
טל | 03-9560146 :פקס03-9560359 :
][Quoted text hidden
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בקשה לקבלת מידע מכח חוק חופש המידע ,מספר סימוכיןGmail - Fwd: 216621 :

>Hofesh HaMeida <hofesh.hameida@gmail.com

בקשה לקבלת מידע מכח חוק חופש המידע ,מספר סימוכיןFwd: 216621 :
12 November 2020 at 10:56

>Or Sadan <or@meida.org.il
>To: Hani Lugasi <HaniL@most.gov.il
> <foi@pmo.gov.ilנתב חוק חופש המידע Cc: Yoav Ram <yoavr@most.gov.il>,

שלום חני,
תודה רבה על ההתייחסות.
למען הסר ספק ,לא הייתה לי טענה אלייך .נהפוך הוא ,אני מאוד מעריך הן את ההפניה אל משרד רהמ והן את הסיוע כעת .גם מובן לי שלא את
אמונה על הוצאת ארכות .היית מכותבת למייל אך בשל העובדה שהיית בהתכתבות הקודמת.
תודה על הסיוע ,בתקווה שמשרד רה"מ ישיבו בהקדם.
בריאות טובה,
אור סדן ,עו"ד
][Quoted text hidden
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בקשה לקבלת מידע מכח חוק חופש המידע ,מספר סימוכיןGmail - Fwd: 216621 :

>Hofesh HaMeida <hofesh.hameida@gmail.com

בקשה לקבלת מידע מכח חוק חופש המידע ,מספר סימוכיןFwd: 216621 :
13 December 2020 at 10:11

>Or Sadan <or@meida.org.il
>To: Mankals@pmo.gov.il, "foi@pmo.gov.il" <foi@pmo.gov.il

שלום רב,
הבקשה המצ"ב הועברה אליכם ממשרד התרבות )שכן היא עוסקת בלפ"מ( ביום  ,2.9.2020ומאז לא זכתה להתייחסות.
שוחחתי לפני שבועות אחדים עם נציגה ממשרד המנכ"ל ,בנוגע לבקשה ,אולם לא חלה כל התקדמות מאז.
בקרוב יחלפו  120הימים הקבועים בחוק  -ונראה עצמנו חופשיים להגיש עתירה.
אבקש לקבל את התשובה בהקדם.
בברכה,
אור סדן ,עו"ד
][Quoted text hidden
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בקשה לקבלת מידע מכח חוק חופש המידע ,מספר סימוכיןGmail - Fwd: 216621 :

1/24/2021

>Hofesh HaMeida <hofesh.hameida@gmail.com

בקשה לקבלת מידע מכח חוק חופש המידע ,מספר סימוכיןFwd: 216621 :
4 January 2021 at 13:14

>Or Sadan <or@meida.org.il
>To: Mankals@pmo.gov.il, "foi@pmo.gov.il" <foi@pmo.gov.il

שלום רב,
לפני ימים אחדים שוחחתי עם עדי ,ואני מקפיץ את המייל האחרון.
כפי שציינתי בשיחה ,בהיעדר מענה ,אמצא עצמי חופשי להגיש עתירה החל מיום חמישי הקרוב.
אודה לאישורכם.
בברכה,
אור סדן ,עו"ד
][Quoted text hidden
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בקשה לקבלת מידע מכח חוק חופש המידע ,מספר סימוכיןGmail - Fwd: 216621 :

>Hofesh HaMeida <hofesh.hameida@gmail.com

בקשה לקבלת מידע מכח חוק חופש המידע ,מספר סימוכיןFwd: 216621 :
7 January 2021 at 14:21

> <MazalNe@pmo.gov.ilמזל נחמה
>To: "or@meida.org.il" <or@meida.org.il
> <hadarh@pmo.gov.ilהדר חסיד Cc:

שלום,

התשובה לפנייתך נמצאת בשלבים סופיים של הכנה,
אני מקווה כי ניתן יהיה להעביר את המענה כבר בשבוע הבא.

בברכה,

היחידה לחוק חופש המידע
משרד ראש הממשלה
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יועץ משפטי ,התנועה לחופש המידע )ע"ר(
בית העמותות ,סעדיה גאון  ,26תל-אביב

טל | 03-9560146 :פקס03-9560359 :

* האמור לעיל אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או תחליף לחוות דעת משפטית .האחריות לשימוש במידע חלה על המשתמש בו בלבד.

-אנחנו צריכים אותך ,כדי שנוכל להמשיך לפעול .לחצו כאן לתרומה
יועץ משפטי ,התנועה לחופש המידע )ע"ר(
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בקשה לקבלת מידע מכח חוק חופש המידע ,מספר סימוכיןGmail - Fwd: 216621 :

בית העמותות ,סעדיה גאון  ,26תל-אביב

טל | 03-9560146 :פקס03-9560359 :

* האמור לעיל אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או תחליף לחוות דעת משפטית .האחריות לשימוש במידע חלה על המשתמש בו בלבד.

-אנחנו צריכים אותך ,כדי שנוכל להמשיך לפעול .לחצו כאן לתרומה
יועץ משפטי ,התנועה לחופש המידע )ע"ר(
בית העמותות ,סעדיה גאון  ,26תל-אביב

טל | 03-9560146 :פקס03-9560359 :

* האמור לעיל אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או תחליף לחוות דעת משפטית .האחריות לשימוש במידע חלה על המשתמש בו בלבד.

-אנחנו צריכים אותך ,כדי שנוכל להמשיך לפעול .לחצו כאן לתרומה
יועץ משפטי ,התנועה לחופש המידע )ע"ר(
בית העמותות ,סעדיה גאון  ,26תל-אביב

טל | 03-9560146 :פקס03-9560359 :

* האמור לעיל אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או תחליף לחוות דעת משפטית .האחריות לשימוש במידע חלה על המשתמש בו בלבד.
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בקשה לקבלת מידע מכח חוק חופש המידע ,מספר סימוכיןGmail - Fwd: 216621 :

1/24/2021

>Hofesh HaMeida <hofesh.hameida@gmail.com

בקשה לקבלת מידע מכח חוק חופש המידע ,מספר סימוכיןFwd: 216621 :
11 January 2021 at 15:50

>Or Sadan <or@meida.org.il
> <MazalNe@pmo.gov.ilמזל נחמה To:
> <hadarh@pmo.gov.ilהדר חסיד Cc:

שלום מזל,
קיבלתי את המייל בתודה .עם זאת ,נוכח הזמן שחלף ,אני מסכים להמתין עד ליום חמישי הקרוב .ביום ראשון אפעל להגשת עתירה בנושא.
בריאות טובה,
אור
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התנועה לחופש המידע )ע"ר(
בית העמותות ,סעדיה גאון  ,26תל-אביב
טל | 03-9560146 :פקס03-9560359 :
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מענה לפניה Gmail - 216621

1/24/2021

>Hofesh HaMeida <hofesh.hameida@gmail.com

מענה לפניה 216621
14 January 2021 at 20:29

> <foi@pmo.gov.ilנתב חוק חופש המידע
>To: "or@meida.org.il" <or@meida.org.il

עו"ד אור סדן שלום רב,

עקב חילופי גברי ביחידה לחופש המידע חל עיכוב בטיפול בפנייתך ,עמך הסליחה.

אנו עושים כל מאמץ להשיב לפנייתך במהלך השבוע הבא.

להבנתך נודה,

אודה לאישור קבלת המייל

שבת שלום,

היחידה לחופש המידע
משרד ראש הממשלה
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