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 לכבוד
 מר גיא ויסמונסקי

 התנועה לחופש המידע )ע"ר(

 vismonsky3@gmail.com: באמצעות דוא"ל

                                                                                                                                  

 14/19מס' פנייה: 

 

 שלום רב, 

 

 "2019 - 2018טיסות עובדי המשרד " –הנדון: בקשת חופש מידע 

 10.3.2019( מיום 150536פש המידע )היחידה לחוסימוכין: פנייתך באמצעות 

 

( כפי שנמסרה לידי "המשרד"מועברת אליכם בזאת התייחסות המשרד לשוויון חברתי )להלן:  .1

הח"מ על ידי הגורמים העוסקים בכך במשרד, בהתייחס לבקשתכם לקבל מידע בקשר לטיסות 

 . 2018-2019בשנים עובדי המשרד 

 

אליכם על ידי הח"מ  הועבר 31.8.2019 – 1.1.2018פירוט אודות טיסות עובדי המשרד לתקופה  .2

יצוין כי במסגרת הטיפול בבקשה דנן במענה לפנייה קודמת שלכם בנושא.  12.11.2018ביום 

 ופרטיה מובאים כעת. 2018טיסה אחת שנערכה בסוף חודש אוגוסט  בשגגה התגלה כי נשמטה

 

ועד ליום  29.8.2019לתקופה שמיום  מצ"ב טבלה המפרטת את נסיעות השרה לשוויון חברתי .3

יעד, תאריכים, עלות טיסה, עלויות נוספות )כגון ביטוחים, שינויים שירותי  הכוללת: 1.4.2019

לו"ז שנמסר ממשרד החוץ וכן  לנסיעות השונות פירוט עלויות קרקע וכיוצ"ב(. בנוסף, מצ"ב

הושחרו  1998-ח "התשנ ,לחוק חופש המידע( 3)א()9יצוין כי בהתאם לסעיף . לנסיעות השונות

מהווה  םישגילו משום בעלי תפקיד שוניםפרטי  פירוט העלויות שנמסרו ממשרד החוץ במסגרת

 .1981-פגיעה בפרטיות, כמשמעותה בחוק הגנת הפרטיות, תשמ"א

 

מצ"ב טבלה המפרטת את נסיעות יתר עובדי המשרד הכוללת: תפקיד, יעד, תאריכים, עלות  .4

 טיסה, עלות מלון )ככל שאותרו(. 
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לא ניתן למסור מידע על  1998 –( לחוק חופש המידע התשנ"ח 1)א()9צוין כי בהתאם לסעיף י .5

אודות טיסות והוצאות אבטחה משום חשש לפגיעה בביטחון המדינה ובביטחונו של אדם; זאת 

משום שחשיפת טיסות והוצאות האבטחה יכולה ללמד על כלל מערך האבטחה שמעמיד 

 הושחרו במסמכים המצורפים הוצאות הקשורות לאבטחה., בהתאם לאמור המשרד לנסיעות.

 א נכללים בבקשה.למעלה מן הצורך יצוין כי המאבטחים אינם עובדי משרד, כך שהם ממילא ל

 

 . 2000-נים מינהליים, התש"סילפי הוראות חוק בתי משפט לעני יתן לעתור נגד החלטה זונ .6

 

 

 
 

 בברכה,                                                                                                         
 
 
 יעלה גרין לשם                

 ממונה על העמדת מידע לציבור              
 

 


