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 2020ספטמבר  24

 ו' תשרי תשפ"א

 

   לבחינת אסדרת העל בתחום השידורים הוועדה –  הנדון: מדיניות פרסום מידע

 

התקשורת    19.08.2020ביום   משרד  מנכ"ל  בתחום  מינה  העל  אסדרת  לבחינת  ציבורית  ועדה 

מס'  הוועדה)"  השידורים לנוהל  בהתאם  המידע    12"(.  לחופש  הממשלתית  היחידה  במשרד  של 

בסמוך    הוועדה"( עלי לקבוע את מדיניות פרסום המידע של  הנוהל)"  13.8.2018המשפטים מיום  

הריני מתכבד בזאת לקבוע את    משרד התקשורת,המנהלת הכללית ב. בתיאום עם  הלתחילת פעילות

   כמפורט להלן. "(המדיניות)" הוועדה מדיניות פרסום המידע של 

 

 רקע למדיניות  .א

עובדים    ,בין היתר  ועדה כוללת,ו השקלתי את העובדה כי    בדבר המדיניות   החלטה זובעת קבלת   .1

צפוי    הוועדה. כמו כן שקלתי את העובדה כי חלק משמעותי מעבודת  בשירות המדינהבדרג בכיר  

בין    ,ולהתבסס  ,תשל חברות פרטיולסוב סביב ניתוחים מספריים ותחזיות של פעילות עסקית  

שיתקב  ,היתר נתונים  סודות  על  להיות  נחזים  וככאלה  הפרטי  במגזר  שונים  מגורמים  לו 

יריעה  לבחון נושא    ההתבקש  עדה וו מסחריים. בנוסף, שקלתי את העובדה כי ה ה  י ושיהרחב 

- כהוא קצר יחסית )  השפרק הזמן לפעילות ף הבחינה שיבצע וכן  את מתכונת והק  ה לקבועעלי

   במועד. המלצותיוידרוש עבודה אינטנסיבית להשלמת ה (חודשים 3.5

,  המידע  חופש   חוק  שוםיי   עלובגורמים האמונים    הוועדהטרם גיבוש המדיניות נועצתי בחברי   .2

 "( במשרד התקשורת. המידע חופש  חוק)" 1998-התשנ"ח 

  עדה ו וים לעבודת הי מקצת הנושאים הקבועים בנוהל אינם רלוונטולכך שבשים לב לאמור לעיל,   .3

 אתכבד לקבוע את המדיניות בנושאים הבאים:  הלעבודתאו שטרם ברורה הרלוונטיות שלהם 

 

 כללי  .ב

 עודי באתר האינטרנט של משרד התקשורת.יהמידע הרלוונטי לפרסום יפורסם באזור י  .4

 מדיניות זו תפורסם אף היא באתר. .5

 

 הוועדה פרסום מידע מקדים על פעילות  .ג

 .ובמלואו באתר יפורסם בהקדם - הוועדהכתב המינוי של  .6

  :הוועדהפרטי חברי  .7

 יושב ראש;  – מר רועי פולקמן .א

 חברה;  – משפטית, משרד התקשורתהועצת  היעו"ד דנה נויפלד,  .ב
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 חבר;  –ת מנהל מינהל כלכלה, משרד התקשורסמנכ"ל בכיר ו דרור,-ד"ר עופר רז .ג

 חברה;  – מנהלת מחלקה בכירה )ייעוץ משפטי(, משרד התקשורת  עו"ד ליאת בלום,   .ד

 חבר;  –סמנכ"ל בכיר אסטרטגיה ותכנון, משרד התקשורת מר יאיר חקאק,  .ה

 חברה;   -גב' רעיה עדני, רכזת תקשורת ותיירות, אגף התקציבים, משרד האוצר  .ו

 חברה;  –ייעוץ וחקיקה, משרד המשפטים עו"ד עידית מועלם,  .ז

ו .ח כבלים  לשידורי  למועצה  המשפטי  היועץ  חרמון,  איתמר  לווין  לעו"ד    – שידורי 

 משקיף;

 משקיפה; –ברקוביץ, יו"ר הרשות השנייה -גב' יוליה שמאלוב  .ט

 משקיף;  – תאבי גרוסמן, ראש צוות תקשורת, רשות התחרועו"ד  .י

מרכזת   –גב' טל כהן, מרכזת )כלכלה ורגולציה(, מינהל כלכלה, משרד התקשורת   .יא

 ; הוועדה

 

הציבור .8 ת וה  –  שיתוף  את  תו  הפעילות  דבראת    בהקדםפרסם  ועדה  להעביר  עניין  בעלי  זמין 

 בחן אפשרות לשיתוף נוסף של הציבור. ת הוועדהלנכון,  זאת מצאת עמדתם. ככל שבהמשך 

  משרד במינהל כלכלה ב  (רגולציהו  )כלכלהבכירה  , מרכזת  טל כהןגב'    -  הוועדהת  רכזפרטי מ .9

 :או בטלפון  cohenta@moc.gov.il. ניתן לפנות אליה בדוא"ל  הוועדההתקשורת היא מרכזת  

02-6706371 . 

.  15.12.2020עד ליום    ה להגיש את המלצותי  הוועדהעל    -  הוועדההמועדים הצפויים לעבודת   .10

במידת הצורך,    .חודשלפרסם קול קורא לקבלת התייחסויות מהציבור בתוך כ  הצפוי  הוועדה

 שלח דרישה לקבלת מידע מגורמים שונים בתוך כחודש. ת הוועדה

 

 הוועדהידי במידע שנוצר  .ד

  לאחריפורסמו    הוועדהשל דיוני    וחומרים נוספים  פרוטוקולים  –  וחומרים נוספים  ליםופרוטוק .11

  יפורסמו  פיםוהחומרים הנוס  ופרסום המלצותיה הסופיות. הפרוטוקולים  הוועדהעבודת    סיום

ובפרט בהשמטת מידע    בכפוף לסייגים הקבועים בחוק חופש המידע  במלואם ככל הניתן, אך

 . הנחזה להיות סוד מסחרי

 

 הוועדהבפני  שיועמדו חומרים  .ה

חומרים אלה יועמדו לפרסום בכפוף למגבלות הקבועות בחוק חופש    -חומרים מטעם בעלי עניין   .12

ופרסום המלצותיה    הוועדההמידע ובפרט לסייגים לעניין סודות מסחריים, לאחר סיום עבודת  

בפני בעלי עניין כי    הוועדהתציין    לעיל(  8  לקבלת עמדות )כאמור בסעיף  הסופיות. בפניה לציבור

 . וכי באפשרותם להעביר מראש התייחסותם לעניין בכוונתה לפרסם את החומרים

יפורסמו לאחר סיום    –  ()מצגות ומסמכים אחרים   הוועדהמטעם חברי    הלוועדשיוצגו  חומרים   .13

המידע    הוועדהת  עבוד חופש  בחוק  הקבועים  לסייגים  בכפוף  הסופיות,  המלצותיה  ופרסום 

 ובפרט לסייג בדבר סודות מסחריים. 

mailto:cohenta@moc.gov.il
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 הוועדה  תוצרי . ו

עבודת    מויפורס הסופיות  והמלצותיה    הוועדה"ח  דו .14 סיום    לסייגים   בכפוף ,  הוועדהלאחר 

 . מסחריים סודות בדבר לסייג ובפרט המידע  חופש בחוק  הקבועים

 

, או כדי לפגוע בשיקול הדעת של  ות זו כדי לגרוע מהוראות חוק חופש המידעי בהוראות מדינאין  

משרד התקשורת בבואו לבחון בקשות לקבלת מידע ככל שתוגשנה בנוגע לחומרים שהוחלט שלא  

 . לפרסמם

 

 

 בכבוד רב, 

 רועי פולקמן 

 הוועדה יו"ר  

 

 

 העתק: 

 הוועדה חברי 

 העמדת מידע לציבור, משרד התקשורת מר מוניר קזמל, הממונה על  
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