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"( ביקשת לקבל לידך, בהתאם להוראות חוק חופש מידע, הפנייה)" שבסימוכין  בפנייתך .1

 את המידע המפורט להלן: "(החוק)" 1998-התשנ"ח

-Россияו Channel One Russiaמתי ע"י משרד התקשורת נעשו בדיקות עבור הערוצים . 1"

  ?VGTRKו/או  1

מדוע משרד התקשורת הישראלי מרשה לערוצים זרים לשדר תוכניות נגד ישראלים ונגד . 2

 ?יהודים

  ?איזה מן גוף ו/או אדם אחראי על הביקורת אשר אמורה להתבצע בערוצים הזרים. 3

  ?אשר משדרים תכנים נגד מדינת ישראל מדוע בישראל נותנים במה לערוצים זרים ו/או תוכניות. 4

 Channel Oneאנו רוצים לקבל קריטריונים וחוזה ו/או הסכם אשר נחתם עם ערוצים . 5

Russia וРоссия-1  ו/אוVGTRK!" 

 )בהתאמה לסעיפים הנני מתכבד להשיבך כדלקמן במשרד,לאחר בדיקה עם הגורמים הרלוונטיים  .2

 (:במכתבך

, אוסיף כי הבקשה בסעיף זה הינה לידע ולא מידע רלוונטיאותר אשיב, לא  1לשאלתך בסעיף  .1

 למידע כמוסבר בסעיף הבא.

"מידע" כהגדרתו  -להבדיל מ "ידע"כי בסעיפים אלו הנך מבקש  אשיב 4-ו 2לשאלתך בסעיף  .2

כל מידע המצוי ברשות ציבורית, והוא כתוב, מוקלט, מוסרט, מצולם או  –"מידע" " בחוק:

 ק לא חל על ידע, ומשכך לא נמצא מידע רלוונטי לסעיפים אלו., החו"ממוחשב;

שככל שמדובר בערוצים המשודרים בהוט וביס השידורים התשובה היא  3תך בסעיף ללשא .3

 .הם באחריות חברות אלו הנמצאות בפיקוח של המועצה

יחד  ,מדובר בערוצים שעלו לשידור לפני יותר משבע שניםשהתשובה היא  5לשאלתך בסעיף  .4

הערוצים שניתנו אז בכל זאת לאתר את אישורי  ובמועצה לשידורי כבלים ולוויין ניסעם זאת 

 ( לחוק. 3)8( ו 2)8שבסעיף  יםמשכך לא מועבר אליך מידע בהתאם לחריג,  אך ללא הצלחה

 מנהליים לעניינים המשפט לבית יום 45 בתוך מנהלית עתירה להגיש רשאי הנך זו, החלטתנו כנגד .3

  .א"בת
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 .בזה מסתיים טיפולנו בפנייתך .4

 
 
 

 בכבוד רב,        

 
 מוניר קזמל
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