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 תשע"ז כ"ד שבט

 2017פברואר  20
      לכבוד

 אור סדן עו"ד
 התנועה לחופש המידע

 

 1998 -לבקשתך בהתאם לחוק חופש המידע, תשנ"ח התייחסותהנדון: 

 "(,המשרדאשר התקבלה במשרד הכלכלה והתעשייה )להלן: "בהמשך לבקשתך לקבלת מידע 
ולאחר דיונים פנימיים רבים, הריני למסור את מידע מבוקש בהתאם להוראות חוק חופש המידע, 

 "( החוק)להלן: " 1998 –התשנ"ח 
 להלן המענה מטעמנו לבקשתך:

ם בחו"ל, ושמות נציגי משרד הכלכלה כסשרד הכלכלה אשר דנים בהתגבשות ההשמות נציגי מ .1
בנוגע לכל אלה, נבקש לקבל את תפקידו של  אשר דנים בהתגבשות ההסכם בארץ, בדיוני הכנס.

כל נציג; כמו כן, אם ישנם גורמים נוספים, שאינם ממשרד הכלכלה, נבקש לקבל את שמם ואת 
 תפקידם.

 שמות נציגי משרד הכלכלה והתעשייה אשר דנים בהתגבשות ההסכם בחו"ל ובארץ:
 אוהד כהן, מנהל מינהל סחר חוץ, משרד הכלכלה והתעשייה

 משרד הכלכלה והתעשייה ,מדיניות והסכמי סחר -לר, סגנית מנהל מינהל סחר חוץ רחל הירש
 מנהל מחלקת שירותים והשקעות, משרד הכלכלה והתעשייהניר ברנגה, 

 משרד הכלכלה והתעשייה מינהל סחר חוץ, ,נספח מסחרי לשוויץ, אסי יוסף
 רכזת בכירה, מדיניות והסכמי סחר בשירותיםמ, רויטל קארין סלע

 בינלאומית, מחלקה משפטית, משרד הכלכלה והתעשייההזרוע ה, מנהלת עו"ד דבי מילשטיין
 , זרוע בינלאומית, מחלקת משפטית, משרד הכלכלה והתעשייהעו"ד יוליה לרנר שניר

מצ"ב רשימת משרדי בשיחות סביב ההסכם משתתפים נציגיהם של משרדי ממשלה נוספים. 
מאחר שמדובר בנציגים של משרדים אחרים אשר  .(1)נספח מס'  הממשלה הרלוונטיים להסכם

שמם ותפקידם, מוצע כי תפנה אל אותם משרדים בכדי את המשרד אינו יכול לנקוט בוודאות 
( לחוק חופש 5)8לברר את שמות הנציגים ותפקידיהם במסגרת ניסוח ההסכם )השווה: סעיף 

 המידע(. 

 ;1, בהתאם לסעיף אופן בחירת הנציגים .2

 ציגים נבחרים מתוקף תפקידם.נה

מועדי המפגשים שנערכו עד כה בהקשר להסכם. זאת, הן ישיבות בישראל והן בחו"ל, בפירוט  .3
 הנוכחים בכל אחת מהישיבות;

 1ד שלהלן, השתתפו לסירוגין הנציגים המנויים בסעיף -בכל המפגשים המפורטים בסעיפים א
 לעיל. 

  .(2)נספח מס'  שהתקיימו בז'נבה מצ"ב טבלת מועדי סבבי המו"מ .א

, התקיים מפגש מטעם משרד הכלכלה והתעשייה בהשתתפות נציגי 2013ביולי  2ביום  .ב
 ידי על שהוצגה ומצגת 2013 ביוני 5 מיום למפגש הזמנה מכתב ב"מצ) משרדי הממשלה

 .(4 - ו 3' מס נספחים, המפגש במהלך חוץ סחר מינהל נציגי
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בהשתתפות נציגי משרדי  ינהל סחר חוץ, התקיים מפגש מטעם מ2015 ספטמברב 7 ביום .ג
, במהלך המפגשעל ידי נציגי מינהל סחר חוץ  ות שהוצגומצגשתי )מצ"ב  הממשלה
 .(6 -ו  5נספחים 

בהשתתפות נציגי משרד מינהל סחר חוץ , התקיים מפגש מטעם 2015 נובמברב 8ביום  .ד
על ידי נציגי )מצ"ב מצגת שהוצגה  ובנק ישראלהאוצר, רשות ניירות ערך, אגף שוק ההון 

 .(7, נספח מס' במהלך המפגשמינהל סחר חוץ 

 נציגי משרדי הממשלה לפני כל סבב, כמפורט בטבלה בסעיף א', התקיים מפגש הכנה עם .ה
 לדיונים וכן מפגש נוסף לאחריו לצורך עדכון וגיבוש עמדות. (הרגולטורים הרלוונטיים)

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

)כך, אם מדובר בנציג של תאגיד זה או אחר, נבקש לקבל את שם התאגיד ואת שם הנציג מטעם 
 התאגיד(;

. במפגש , התקיימה פגישה עם עמותת האדריכלים בתל אביב2015באוקטובר  15ביום  .א
ליר וגב' שושן -חיים, אדר' יצחק ליפובצקי-אלי פירשט, אדר' איתי בןנכחו פרופ' אדר' 

 19)מצ"ב מסמך פנייה לנציגי עמותת האדריכלים בנושא סחר בשירותים מיום  רוזנטל
 .(8, נספח מס' 2014לנובמבר 

מצ"ב ) (’offshore‘) שירותים ימייםהתקיימה פגישה עם נציגי חברות  2014ביוני  9ביום  .ב
הכולל את  וסיכום פגישה מפגשמהלך המינהל סחר חוץ ב יעל ידי נציגמצגת שהוצגה 

 .(10 -ו  9, נספחים שמות החברות שהשתתפו בה

התקיים מפגש של נציגי מינהל סחר חוץ עם סטונדטים במסגרת  2016באוקטובר  4ביום  .ג
מצ"ב מצגת בינלאומיים באוניברסיטה העברית ) קורס ללימודי תואר שני ביחסים

 .(11, נספח מס' מינהל סחר חוץ במפגש יל ידי נציגשהוצגה ע

התקיים מפגש של נציגי מינהל סחר חוץ והלשכה המשפטית עם  2016ביוני  6ביום  .ד
סטונדטים ומרצים במסגרת סמינר ללימודי תואר שני שני במשפטים באוניברסיטת תל 

 .(12 , נספח מס'מינהל סחר חוץ במפגש ימצ"ב מצגת שהוצגה על ידי נציג) אביב

עם איגוד  TiSAמינהל סחר חוץ קיים מספר מפגשים בנושא המו"מ על הסכם הסחר  .ה
)מר דני  , התאחדות התעשיינים)גב' ישראלה מני ומר זאב לביא( לשכות המסחר

, לשכת ארגוני העצמאיים והעסקים בישראל )מר שאולי כצנלסון( , מכון הייצואקטריבס(
-)עו"ד ענת ברנשטיין הודו-לאומית ישראל-ה הדו( ומפגש עם הלשכ, מר מוטי שפירא)להב
 .רייך(

   
 ;3המפגשים הרלוונטיים בהתאם לסעיף  פרוטוקולים של       . 5

 

( לחוק חופש המידע לא 3)8לפיכך, ובהתאם לסעיף  המו"מ. של דיוני פרוטוקוליםאין 
 נוכל להיעתר לבקשתך.

 

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

 OECD - מצ"ב עמדת ישראל כפי שהוצגה במסגרת מפגש בלתי פורמלי של שרי הסחר ב .א
 .(13)נספח מס'  2015 בחודש יוני
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מפגשים בהשתתפות שגרירי קרי, בי שגרירים מצ"ב עמדות ישראל כפי שהוצגו במוש .ב

, וראשי משלחות המשא ומתן (WTOהמדינות החברות בהסכם לארגון הסחר העולמי )
 .(14)נספח מס'  2014-2016בין השנים  אשר התקיימוסבבי המשא ומתן של מם בסיו

מצ"ב מכתב פנייה מטעם מינהל סחר חוץ אל משרדי הממשלה בתפוצה כפי שפורטה  .ג

, TiSAאודות עדכון בדבר ההתקדמות במשא ומתן על הסכם הסחר  1במענה לשאלה 
 . (15)נספח מס'  2013באפריל  24מיום 

מצ"ב מכתב פנייה מטעם מינהל סחר חוץ אל משרדי הממשלה בתפוצה כפי שפורטה  .ד

, TiSAאודות עדכון בדבר ההתקדמות במשא ומתן על הסכם הסחר  1במענה לשאלה 
 . (16)נספח מס'  2013במאי  29מיום 

 מצ"ב מכתב פנייה מטעם מינהל סחר חוץ אל משרדי הממשלה בתפוצה כפי שפורטה .ה

, TiSAאודות עדכון בדבר ההתקדמות במשא ומתן על הסכם הסחר  1במענה לשאלה 
 (.17)נספח מס'  2013באוקטובר  27מיום 

מכתב פנייה מאת מנהל מינהל סחר חוץ אל סמנכ"ל משרד ראש הממשלה בנושא קידום  .ו
מעורבות משרד ראש הממשלה בגיבוש עמדות ישראל במסגרת המשא ומתן על הסכם 

 (.18)נספח מס'  2013בדצמבר  10, מיום TiSAהסחר 

מכתב פנייה מאת מנכ"ל משרד הכלכלה והתעשייה אל מנכ"ל משרד התחבורה בנושא  .ז
קידום מעורבות משרד התחבורה בגיבוש עמדות ישראל במסגרת המשא ומתן על הסכם 

 . (19)נספח מס'  2016בפברואר  16, מיום TiSAהסחר 

מכתב פנייה מאת מנכ"ל משרד הכלכלה והתעשייה אל מנכ"ל משרד התקשורת בנושא  .ח
קידום מעורבות משרד התקשורת בגיבוש עמדות ישראל במסגרת המשא ומתן על הסכם 

 (.20)נספח מס'  2016בפברואר  16, מיום TiSAהסחר 

מכתב פנייה מאת מנכ"ל משרד הכלכלה והתעשייה אל מנכ"ל משרד התשתיות  .ט
מיות, האנרגיה והמים בנושא קידום מעורבות משרד התשתיות הלאומיות, הלאו

, TiSAהאנרגיה והמים בגיבוש עמדות ישראל במסגרת המשא ומתן על הסכם הסחר 
 (.21)נספח מס'  2016בפברואר  16מיום 

החקלאות ופיתוח מכתב פנייה מאת מנכ"ל משרד הכלכלה והתעשייה אל מנכ"ל משרד  .י
בגיבוש עמדות ישראל  החקלאות ופיתוח הכפרמעורבות משרד בנושא קידום  הכפר

 (.22)נספח מס'  2016 במרץ 10, מיום TiSAבמסגרת המשא ומתן על הסכם הסחר 

מכתב פנייה מאת מנכ"ל משרד הכלכלה והתעשייה אל מנכ"ל משרד הבינוי והשיכון  .יא
ת המשא בנושא קידום מעורבות משרד הבינוי והשיכון בגיבוש עמדות ישראל במסגר

 (.23)נספח מס'  2016 במרץ 14, מיום TiSAומתן על הסכם הסחר 

 
 ת הוועדה.ככל מידע רקע שעליו מסתמ. 7

 (2009זהר ) אלמגור בריטמן Deloitteשל  הייעוץ מחקר שהוכן עבור משרד הכלכלה  ע"י קבוצת .א
 (.24ת הכותרת "ישראל והסחר בשירותים" )נספח מס' תח

 :TiSA –ה מסמך עבודה של ארגון הסחר העולמי על סוגיות גישה לשוק בהסכם  .ב

The Tisa Initiative: An Overview of Market Access Issues 
 (.25)נספח מס'  2013בנובמבר  27 מיום
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בהשתתפות נציגי המדינות החברות  TiSAהזמנה למפגש פומבי בנושא הסכם הסחר  .ג

, באירוח המרכז 2014באפריל  30אשר נערך ביום ( WTOבארגון הסחר העולמי )

  - (ICTSD)הבינלאומי לסחר ופיתוח בר קיימא 

International Centre for Trade and Sustainable Development  '(.26)נספח מס 

 

 קישורים למידע נוסף:

  בשירותים בארגון הסחר העולמיסחר  .ד

  ישראל בארגון הסחר העולמי .ה

 (GATS) כבילות ישראל בהסכם הכללי לסחר בשירותים .ו

   (W/120)רשימת סיווג השירותים של ארגון הסחר העולמי .ז

 OECD  - בשירותים בארגון הסחר  .ח

  "(קודים של ליברליזציה)"  OECD- מדיניות השקעות בארגון ה .ט

   Country statistical profile: Israel, January 17 2017 -OECD Library .י

   (.CPC prov)ג המוצרים והשירותים המרכזי של האו"םסיוו .יא

 1 -פרסום הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בנושא מסחר בין לאומי בשירותים עסקיים  .יב
  2012-2015בישראל 

 
 
 .(27)נספח מס' בנוסף למענה לשאלות הנ"ל, מצ"ב מסמך עדכני של רקע ועמדות *
 

עומדת לך הזכות להגיש עתירה מנהלית כנגד החלטה זו,  חופש המידע לחוק 17בהתאם לסעיף 
 .ימים מיום קבלת הודעה זו 45לבית המשפט לעניינים מנהליים וזאת בתוך 

 

 

 ח לעמוד לרשותך בכל עת.אשמ

 
 

 ,בכבוד רב 
   

 מרצדס צרפתי    

 

 יועצת מנכ"ל  

 הממונה על חופש המידע  
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