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 ום רב, של

 

"דיווחים על  קשרים זוגיים ופעולות   – 1998-בקשה לפי חוק חופש המידע, תשנ"חהנדון: 

 קשורות"

; מכתבנו להארכת מועד 129.11.2021; מכתבנו להארכת מועד מיום 26.10.2021סימוכין: פנייתך באמצעות הדוא"ל מיום 

 26.12.2022מיום 

 
סות המשרד לשוויון חברתי )להלן: "המשרד"(, בהתאם במענה לפנייתך שבנדון, להלן תפורט התייח

 למידע שהועבר לידי הח"מ מאגף משאבי אנוש במשרד.
 

 .שבנדון לבקשתך ביחס המשפטים משרד הנחיית התקבלה 23.2.2022 ביום .1

 קשר אודות שמידע מאחר זאת, שהתבקש כפי המידע את למסור איסור חל, להנחיה בהתאם
 מידע הוא הזוגי הקשר על הודעתם בשל בעניינם שננקטו הצעדים דותואו פרטים שני בין זוגי

 תפקידו במסירת אין כי הודגש עוד. בפרטיות מסוימת לפגיעה להביא עלולה, שמסירתו אישי
 ציון תוך המידע מסירת שכן, בפרטיות מסוימת מפגיעה החשש את לאיין כדי העובד של

, סבירים באמצעים שימוש באמצעות, להעלו אודותיו נוספים ופרטים העובד של תפקידו
 חופש לחוק( 3()א)9 סעיף להוראות בהתאם למסרו שאין במידע מדובר כן על. לזיהויו להביא
 ובהתאם, פרטני באופן המידע מסירת חלף כי נמצא, זאת עם יחד. 1998 -ח"התשנ, המידע

 על דיווחו אשר העובדים של הכולל מספרם בדבר מידע למסור ניתן, לחוק 11 סעיף להוראת
 פרטים למסור מבלי וזאת, בעניינם שננקטו הצעדים ועל ,ברשות אחרים עובדים עם זוגי קשר

 למידע למסור הרצון בין לאזן מנת על, זאת עם. זיהויים את שיאפשרו העובדים לגבי פרטניים
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 לניכול מידע, עובדים של לזיהויים, קטנים במספרים, תוביל המידע שמסירת מכך החשש לבין
 קרובי" בנושא הצלחה עמותת של הקודמת לבקשתה המענה במסגרת אם רק יימסר כאמור

 זיקה שביניהם עובדים של זוגות 3 מעל על הרשות דווחה" ברשות המועסקים משפחה
 עובדים של זוגות 3 -מ פחות על דווח הקודמת לבקשה במענה אם כי נקבע, משכך. משפחתית

 שכן, ברשות עובדים של זוגיים קשרים על מידע כל שותהר תמסור לא, משפחתי קשר שלהם
 באמצעים שימוש באמצעות, גבוהה וודאות ברמת להוביל עלולה הנתונים בין הצלבה
 על כללי מידע למסור ניתן כן, זאת לצד. בפרטיותם ולפגיעה העובדים לזיהוי ,סבירים
 הדיווחים מספר על מידע ךכ אגב נחשף לא כי ובלבד, ברשות זוגיים בקשרים הטיפול מדיניות
 .ברשות שטופלו

 
 מיום" ברשות המועסקים משפחה קרובי" בנושא מידע לקבלת לבקשה המשרד מענה נוכח .2

 ומאחר, משפחתית קרבה בעלי עובדים משלושה פחות נםיש במשרד לפיו ,9.11.2020
 מידע ורלמס ניתן לא, זוגות שלושהמ פחות ישנם יחידותיו כל על חברתי לשוויון במשרדש

 .מידע להצלבת חשש בשל וזאת נוסף

 . שונות יחידות הועברוו נוספו במסגרתם ארגוניים שינויים עבר המשרד כי הלב תשומת  .3

 בבית המידע חופש לחוק( א)17 סעיף לפי יעשה המידע חופש לחוק בנוגע החלטה על ערעור .4
 . מנהליים לעניינים המשפט

 

 בברכה,                                                                                                         
                                                                                                          

 
 נחמה גלבר צור                

 ממונה על העמדת מידע לציבור )במילוי מקום(       
     

 
 


