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 ז' חשון, תשפ"א ירושלים,

 2020 אוקטובר, 25

 בתשובתך נא ציין:

 2015-20-0469תיק מס' 
 

 ,לכבוד

         התנועה לחופש המידע, 

 foi@meida.org.ilבאמצעות דואר אלקטרוני: 

 

 , .נא

 1998-בקשה לפי חוק חופש המידע, התשנ"חהנדון: 

 (19/08/2020 מיום ךפנייתסימוכין: )

"(, מידעהחופש  חוק)להלן: " 1998-מידע, התשנ"חהלפי חוק חופש  םביקשתשבסימוכין,  כםבפניית

בפרט, ביקשתם  בהיתר לעבודה פרטית. אודות עובדי משרד המשפטים המחזיקיםעל לקבל מידע 

מידע בדבר שמותיהם, תואר תפקידם במשרד, תואר תפקידם בעבודתם הפרטית וזהות הגורם 

 שאישר את עבודתם הפרטית. 

את עובדי משרד המשפטים בעלי מידע קובץ אקסל המכיל לעיונך צרף להריני לאחר בירור בקשתך, 

 .10.8.2020ליום ועד  1.7.2019היתר לעבודה פרטית החל מיום 

, תאריך יחידה ארגוניתלאגף, שייכות העובד ל לפי רוטהכולל פיתשומת הלב, כי הקובץ כולל מידע 

. לא ימסרו שמותיהם הפרטיים המוקצה לכך הזמן הדרושו תאריך סיוםהתחלת העבודה הפרטית, 

( לחוק חופש המידע, שכן מסירת מידע 3)א()9סעיף ל , בהתאםהעבודה הפרטית של העובדים ומהות

 זה עלולה לפגוע בפרטיות העובדים. 

 להלן מספר דגשים:

אישורים להיתר עבודה פרטית ניתנים לשנה מיום הבקשה ויש לחדשם. כלל הבקשות  .1

המועברות נבחנות בידי הלשכה המשפטית בהקשר של ניגוד עניינים ומועברות לריכוז באגף 

 משאבי אנוש. 

לסגל הבכיר היא  הסמכות לאישור עבודה פרטית למי שאינו נחשב"פי הוראות התקשי"ר ל .2

  ".ידו-של המנכ"ל או האחראי שהוסמך על
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"מ מנכ"לית המשרד הסמיכה את סמנכ"לית המשרד לדון בכלל ההיתרים ולחתום מ

עליהם. סמנכ"לית המשרד הסמיכה את מנהל אגף א' )משאבי אנוש( לדון בהיתרי עבודה 

   פרטית.

( ומקבילה חותם 43א )4ה החתימה על ההיתרים הינה בהתאם לרמות משרה, עד רמת משר .3

 מנהל אגף א' )משאבי אנוש(, מעל רמה זו חותמת סמנכ"לית בכירה לניהול ההון האנושי. 

ציבוריים ברמות לל ההיתרים של הסגל הבכיר, למעט פרקליטים, משפטנים וסנגורים כ

 .נציבות שירות המדינהמועברים לאישור ומעלה,  5א-3משרה א

זו לבית המשפט  יש בידך לעתור כנגד החלטה חופש המידע לחוק 17נני להודיעך כי לפי סעיף ה

 יום. 45לעניינים מנהליים בירושלים, בתוך 
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