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 בעניין טיסות עובדי משרד החוץ לחו"ל בקשתך לפי חוק חופש המידעהנדון: 

 21.10.2018סימוכין: בקשתך מיום 

 שלום רב,
 

 להלן התייחסותנו: ,בהמשך לבקשתך שבסימוכין

 

ובתוך כך, זרות וארגונים בינלאומיים,  מדינותבפני  ת ישראלמדינ אמון על ייצוג משרד החוץ .1

ברחבי העולם, שוקד על קידום קשרי הכלכלה, התרבות  והאינטרסים שלהאת עמדותיה  מציג

המשרד פועל לטיפוח כמו כן, . הבינלאומי במגוון תחומיםוהמדע ומקדם את שיתוף הפעולה 

אזרחים ישראלים ומעניק טיפול קונסולרי להקשרים עם הקהילות היהודיות בתפוצות 

נציגויות ישראל בעולם, ובתוך  100-במסגרת זו, משרד החוץ משמש כמטה לכ השוהים בחו"ל.

כך מתווה ומנחה את פעילותן, הן בהיבטים מקצועיים, הן בהיבטים מינהליים. בהתאם לכך 

הדברים, נדרשים הנהלת המשרד והדרג המקצועי לקיים ביקורים ופגישות במדינות ומטבע 

שונות באופן שוטף, להשתתף בדיאלוגים ובכנסים בזירה הבינלאומית וללוות ביקורים 

דיפלומטיים רמי דרג, וכל זאת לצורך מילוי תפקידם. כמו כן, במסגרת האחריות האבטחתית 

, בין היתר, לצורך הבטחון הרלוונטיים לבצע טיסותגורמי ם של נציגויות ישראל בחו"ל, נדרשי

נוספות הנגזרות מהנחיות תרגילים ומשימות כשירויות, , ביקורות, הנציגויותתגבורי אבטחת 

  האבטחה. 

 

 .2015-2018מצ"ב רשימת טיסות עובדי מטה משרד החוץ בין השנים  .2

 

המפורטות ברשימה, וכן כל מידע לגבי יצוין כי אנו מנועים מלמסור מידע נוסף ביחס לטיסות  .3

( לחוק חופש המידע, 1)א()9סעיף נסיעות מסוימות של עובדי מטה משרד החוץ, בהתאם ל

בגילויו יש חשש לפגיעה בבטחון המדינה, ( שעניינו "מידע אשר החוק)להלן:  1998-התשנ"ח

אין באפשרותנו  ,בנוסף. "ביחסי החוץ שלה, בבטחון הציבור או בבטחונו או בשלומו של אדם

הטעמים המנויים מן בדבר שמות הנוסעים, מועדי הטיסות ומטרות הנסיעה מידע  למסור

משרד התפקוד התקין של מידע אשר גילויו עלול לשבש את בהיותו  ,( לחוק1)ב()9סעיף בהוראת 
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( לחוק בהיותו מידע על אודות 2)ב()9הוראת סעיף בו; לבצע את תפקידי ואת יכולתו החוץ

מידע על אודות פרטי משא ומתן (  בהיותו 3)ב()9הוראת סעיף במדיניות הנמצאת בשלבי עיצוב; 

( לחוק, בהיותו מידע 5)ב()9למשרד; וכן בהתאם להוראת סעיף עם גוף או עם אדם שמחוץ 

 הנוגע לניהול פנימי של המשרד. 

 

חוץ, נסיעת עובד משרד לחו"ל במסגרת עבודתו השוטפת טעונה אישור בהתאם לנהלי משרד ה .4

ראש האגף האחראי על העובד הרלוונטי, סמנכ"ל למינהל, ומנכ"ל משרד החוץ, על פי  בקשה 

למותר  )מצ"ב טופס הבקשה(.מנומקת ומפורטת המתייחסת, בין היתר, להצדקות הנסיעה 

 .13.10.0.2תכ"ם התפקידם כפופות להוראת נסיעות עובדי המשרד לחו"ל במסגרת לציין כי 

 
ימים לבית המשפט  45תוך ב רשאי להגיש עתירה נגד החלטה זו אתה)ו( לחוק, 7בהתאם לסעיף  .5

 נהליים בירושלים.ילעניינים מ

                                                                                       
 

 בברכה,                                                                                           

                                                                                                                                                         
 אריה זיני                                                                                              

 הממונה על יישום חוק חופש המידע    
 משרד החוץ                                                                                                                     

 

 


