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 שלום רב,

 1998-לפי חוק חופש המידע, התשנ"חת מידע  בקשהנדון: 

בחודשים האחרונים פורסמו כתבות מספר הנוגעות להשתתפות של נציגים ממשרד הכלכלה 

 .)להלן: ההסכם( "TISAלאומי "-בהתגבשות הסכם הסחר הבין

המידע הבא,  לקבל אתבקש נ( החוק )להלן: 1998–חוק חופש המידע, התשנ"חבהתאם להוראות 

 :הנוגעים להתגבשות ההסכם

ושמות נציגי משרד  ,בחו"ל שמות נציגי משרד הכלכלה אשר דנים בהתגבשות ההסכם .1

  הכלכלה אשר דנים בהתגבשות ההסכם בארץ, בדיוני הכנס.

 כמו כן, אם ישנם גורמים נוספים, ;נציגו של כל תפקידבנוגע לכל אלה, נבקש לקבל את 

 נבקש לקבל את שמם ואת תפקידם. שאינם ממשרד הכלכלה,

 ;1אופן בחירת הנציגים, בהתאם לסעיף  .2

, בפירוט מועדי המפגשים שנערכו עד כה בהקשר להסכם. זאת, הן ישיבות בישראל והן בחו"ל .3

 ;הנוכחים בכל אחת מהישיבות

הוזמנו להציג עמדות בפני הנציגים בפירוט תפקידם, אשר שמות הגורמים השונים,  .4

תאגיד זה או אחר, נבקש לקבל את שם התאגיד ואת של הרלוונטיים )כך, אם מדובר בנציג 

 שם הנציג מטעם התאגיד(;

 ;2של המפגשים הרלוונטיים בהתאם לסעיף  פרוטוקולים .5

 ביחס להסכם;מסמכים רשמיים שהופקו מטעם המדינה, הנוגעים לעמדות המדינה  .6

 כל מידע רקע שעליו מסתמכת הוועדה. .7

, עמותה העונה על האמור בסעיף 1999-)ב( לתקנות חופש המידע )אגרות(, התשנ"ט6בהתאם לסעיף 
פטורה מתשלום אגרת הבקשה. על כן, כיוון שהתנועה לחופש המידע היא עמותה רשומה כמשמעותה 

היא  –ניהול תקין ופועלת לקידום מטרה ציבורית , שהציגה אישור 1980-בחוק העמותות, התש"ם
לשלם אגרת טיפול והפקה עד לסכום של  פטורה מתשלום אגרת בקשה. ככל שאדרש, אני מתחייבת

ש"ח, ובכל מקרה שבו יידרש על ידכם סכום גבוה יותר, נדרשת מראש הסכמתי להמשך הטיפול  150
 בבקשה.

יב לבקשה זו בהקדם האפשרי ולא יאוחר משלושים להזכירכם, על פי חוק חופש המידע עליכם להש
א לתקנות חופש המידע )אגרות(, חריגה מהמועדים 6יום מעת קבלת בקשה זו. כמו כן, לפי סעיף 

 הקבועים בחוק לא תאפשר גבייה של אגרת טיפול והפקה.
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