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 לכבוד
 היועצים המשפטיים למשרדי הממשלה ויחידות הסמך

 הממונים על העמדת מידע לציבור במשרדי הממשלה ויחידות הסמך
 
 

 שלום רב,

 קרובי משפחה המועסקים ברשות -ע בקשת חופש מידהנדון: 
 8.6.2020פניית עמותת "הצלחה" מיום  סמך:

 

לקידום חברה  – מטעם עמותת הצלחה הוגשה בקשת חופש מידע רוחבית 8.6.2020ביום  .1

 .רשויות שונותבסמך והיחידות בלממונים על חופש המידע במשרדי הממשלה,  הוגנת

בפורמט ככל שניתן והנתונים הבאים,  במסגרת הבקשה התבקשו פרטי המידע, המסמכים

 דיגיטלי הניתן לחיפוש:

נכון למועד הגשת הבקשה, פירוט קרובי המשפחה המועסקים ברשות )באופנים כלשהם "
ולרבות עובד מן המנין, עובד זמני, עובד קבלן, יועץ או כל אופן העסקה אחר( וזאת בהתאם 

 לפרטים הבאים:

 קים ובחלוקת משנה לגברים ונשים. המספר הכולל של קרובי משפחה מועס

מגדר העובד, פירוט תפקיד העובד, ותק העובד, קרובי המשפחה שלו המועסקים ברשות לרבות 
 תפקידם, מגדרם והותק שלהם ומהות הקרבה המשפחתית של כל אחד מהם אליו. 
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 הקרבה. 

)ניתן גם על דרך 
ההפניה לעובד אחרי 

 המופיע ברשימה(

כמו כן וככל שיש מידע בעניין ברשות, פירוט העובדים שיש להם קרובי משפחה המועסקים 
יות ציבוריות אחרות בהתאם לפירוט מעלה ובציון זהות הרשות המעסיקה את קרוב ברשו

  "המשפחה ותפקידו שם.
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 803-99-2020-072317מספר מסמך: 

מחלקת ייעוץ וחקיקה במשרד הגורמים הרלוונטיים בהבקשה האמורה נבחנה על ידי  .2

, זאת שהתבקשהמידע המדויק כפי  חל איסור על מסירת . הבחינה העלתה כיהמשפטים

אישי ורגיש הזיקה המשפחתית בין עובדים הוא מידע  מידע אודות טיבמאחר ש

 עולה כדימסירתו, ככל שיהיה בה כדי לאפשר זיהוי של העובד אודותיו ניתן המידע, ש

 . פגיעה בפרטיות

של עובדי  שמםהקשר זה נציין כי אמנם אין בבקשה זו דרישה לקבל באופן ישיר את ב .3

ות של זיהוי חלק מהעובדים אך לאור הנתונים המבוקשים תיתכן אפשר הציבור,

הגענו . משכך, גלויע זה ותוך עריכת הצלבות עם מידע באמצעים סבירים, על בסיס מיד

( לחוק חופש 3)א()9אות סעיף כי מדובר במידע שאין למסרו, בהתאם להור למסקנה

  .1998-ע, התשנ"חמידה

שאין לרמה ים את הפגיעה הפוטנציאלית בפרטיות העובדצמצם ניתן לסברנו כי , עם זאת .4

בדרך של צמצום הפרטים שיימסרו  ושאינה עולה כדי פגיעה אסורה בפרטיות, בה ממש

כך שתצוין קרבת משפחתו, בן ן יבלהמדויקת בין העובד אודות הזיקה המשפחתית 

 משפחה עקרונית וכללית בלבד.

כי יש חוקתי( -על דעת המשנה ליועץ המשפטי לממשלה )ציבורי הוחלטבהמשך לכך  .5

 – בין עובדים, כלומרהמשפחתית  מהות הקרבה פירוטללא המבוקש המידע  ור אתלמס

מספר קרובי משפחה ו תפקיד, מגדר, ותק, אופן העסקהיימסרו הפרטים הנוגעים ל"

 . "סוג הקרבהלא יימסר מידע בדבר "אך , "מועסקים

 

 

 בברכה,                                                                             

 

 נחמן עדית                                                                            

 חוקתי(-ייעוץ וחקיקה )משפט ציבורי                                                                             

 

 

 העתק:

 חוקתי(-רז נזרי, המשנה ליועץ המשפטי לממשלה )ציבורי

 חוקתי(-איל זנדברג, ראש תחום משפט ציבורי, ייעוץ וחקיקה )משפט ציבורי

 היחידה הממשלתית לחופש המידע מ"מ ראש , שלומי בילבסקי


