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 1998 -מכוח חוק חופש המידע, תשנ"ח  תשובה לפנייתךהנדון: 

החוק(, התקבלה במשרד התרבות  –)להלן  1998 –בקשתך לקבלת מידע בהתאם לחוק חופש המידע, התשנ"ח  .1

 ולהלן תוכנה: 29.5.2018והספורט בתאריך 

 ( הננו פונים אליך כדלקמן:"התנועה", )להלן: בשם התנועה למען איכות השלטון בישראל, ע"ר

פורסם בכלי התקשורת כי נבחרת ארגנטינה בכדורגל תגיע לישראל למשחק ידידות נגד נבחרת  28.02.2018ביום  (1

. 2018יולי -ישראל במסגרת הכנותיה למשחקי גביע העולם בכדורגל שיערכו ברוסיה בנהלך החודשים יוני

בשעה  27.05.2018ומתוך כך נקבע מועד פתיחת מכירת הכרטיסים ליום  09.06.2018המשחק נקבע להיערך ביום 

21:00. 

ולבקשת נציגי נבחרת ארגנטינה, אולם  -תחילה נודע כי המשחק צפוי להיערך באצטדיון ע"ש סמי עופר בחיפה (2

אצטדיון פורסם באופן רשמי כי בעקבות התערבותה של שרת התרבות והספורט המשחק ייערך ב 21.05.18ביום 

ההערכת  –מיליון שקלים  3ולאחר שמשרד התרבות והספורט התחייב למימון נוסף בסך טדי בירושלים, 

 ההפרשים בין קיום המשחק בחיפה לבין קיומו בירושלים.

באתר הכרטיסים 'לאן'. והנה על פי פרסומים שונים,  21:00בשעה  27.05.2018מכירת הכרטיסים נקבעה ליום  (3

אזלו הכרטיסים למשחק בתוך פחות מחצי שעה מרגע פתיחת המכירה באתר האינטרנט. בימים האחרונים 

בלבד ברשימת ההמתנה לרכישת כרטיס כבר לא  3,000 -יתרה מכך, פורסם כי רוכשים אשר היו במקום ה

 30,000 -הצליחו לרכוש כרטיס וזאת למרות שבדיווחים אשר קדמו למכירה נאמר כי למשחק הוקצו כ

 כרטיסים.

יווח נוסף שפורסם בעמוד הפייסבוק של כתבת הערוץ הראשון הדר גרינברג, מתאר כי למשרד התרבות ד (4

 כרטיסים למשחק, אשר לא ברור למי חולקו בהמשך והאם שולמה תמורה בעדם. 100-והספורט הוקצו כ

 נבקש לקבל לידנו את המידע הבא:לאור האמור לעיל, ובהתאם לחוק חופש המידע שלהלן,  (5

העלויות של אירוח משחק הידידות בין ישראל לארגנטינה לרבות הוצאות האירוח של נבחרת פירוט  .א

 ארגנטינה והוצאות עריכת המשחק באצטדיון טדי.

הפרוטוקולים של הוועדות וכלל הפורומים אשר דנו בהחלטה לארח את המשחק וכן ולקיים אותו  .ב

 באצטדיון טדי בירושלים.

 יתקיים באצטדיון טדי.מסמך ההחלטה בה נקבע כי המשחק  .ג
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פירוט מספר הכרטיסים שהועברו למשרד התרבות והספורט, ופירוט חלוקת הקצאות הכרטיסים בתוך  .ד

 משרד התרבות והספורט מתוך מכסת הכרטיסים שהוקצתה למשרד בכללותו.

 :מצורפים המסמכים הבאיםבקשתך ולאחר התייעצות עם הלשכה המשפטית, לאור  .2

 ישוב עלויות אירוח המשחק הידידות לפיכך אין ביכולתנו כל מידע בנושא.למשרד לא היה כל חלק בח .א

והוחלט לשבץ אותו  18/3/18קיום המשחק הידידות בדיון בודד בתאריך  70-במסגרת דיוני המנהלת ה .ב

. כל סוגיית ההחלטה היכן לקיים את המשחק בוצעה ע"י 70-בתאריכו הייעודי על גאנט פעילויות אירועי ה

המקטע  -' אנספח  )מצ"ב כדורגל הארגנטינית ועל ידו בלבדהיזם )חברת קומטק( אל מול ההתאחדות ל

 .(18/3/18הרלוונטי מסיכום ישיבת המנהלת מהתאריך 

ההחלטה לקיים את המשחק בטדי הייתה של היזם יחד עם ההתאחדות לכדורגל בישראל מול ההתאחדות  .ג

 .'(ב)נספח  מצ"ב חוזה ההתקשרות בין ההתאחדויות בפיפ"אורגל בארגנטינה והיזם הארגנטיני. לכד

ממליצים לפונים לפנות להתאחדות  אנו המבוקש אין בידי המשרד המידע המבוקש. לצורך קבלת המידע .ד

  לכדורגל ולחברת "לאן" כרטיסים.

, עובדי משרד התרבות והספורט ויתרו על האפשרות לרכוש כרטיסים למשחק במסגרת פעילות כי יודגש

 הרווחה לעובדי המשרד. 

 

 

 

 בברכה,                                                          

 
                         

 יוסי שרעבי

 המנהל הכללי

 מירב כהן, הלשכה המשפטיתעו"ד  העתק:
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