
1 

 

 
 ר ש ו ת  נ י י ר ו ת  ע ר ך

 הייעוץ המשפטי
 95464, ירושלים 22כנפי נשרים רח' 

 02-6556456טל':  

 02-6513646פקס': 

 www.isa.gov.il 
 

2018אוגוסט  01  
 כ' אב תשע"ח

 

  :לכבוד

 "לבדוא                            התנועה לחופש המידע

    

מודעות דרושים או הצעות עבודה שפורסמו  –מידע לפי חוק חופש המידע  לקבלתבקשה  הנדון:

  על ידי הרשות ברשתות החברתיות השונות

  18.7.2018מיום  כםסימוכין: פניית

 

ביולי  18"(, שהתקבלה במשרדנו ביום הרשות"שבסימוכין לרשות ניירות ערך ) לפנייתכם בתגובה

 כדלקמן:  כםהרינו להשיב ,2018

אודות מודעות דרושים או הצעות  הבאיםמידע ה פרטי את לקבל ביקשתם פנייתכם במסגרת .1

 :"(המבוקש המידע") עבודה שפורסמו על ידי הרשות ברשתות החברתיות השונות

 רסמו לרבות סוג התפקיד ותאריך פרסום המודעה; והמודעות שפרשימת  .1.1

 העתק המודעות שפורסמו;  .1.2

נתוני החשיפה של המודעות )כמה אנשים נחשפו באופן אורגני/טבעי וכמה בעקבות חשיפה  .1.3

 ממומנת(; 

 התבקש, "(ממומן"קידום ) לגבי מודעות שבהן בוצע מימון כדי לקדם את חשיפת המודעה .1.4

 פירוט מאפייני הקהל שהוגדרו לחשיפה ממוקדת;  

פירוט סכומי הכסף  התבקש, 1.4 במקרים שבהם בוצע קידום ממומן כאמור בסעיף .1.5

 שהושקעו בקידום החשיפה. 

 .הבאים בסעיפיםבאופן חלקי כפי שיפורט  לה להיעתר ניתן כי נמצאנת המידע, בחי לאחר  .2

מדובר במידע  :לעיל 1.3 עד 1.1 בסעיפיםכאמור  ונתוני חשיפתן המודעות שפורסמו לעניין .3

של  פייסבוקבעמוד ה וכן 1,'ודרושים'מכרזים  הכותרת תחת הרשות באתר מתפרסםה פומבי

( לחוק חופש המידע, התשנ"ח 4)8ובהתאם לסעיף  ,ךכמש. LinkedInהרשות וברשת החברתית 

 לשם, הציבור כלללעיון  חותפתוהאלו  לרשתות מופנים הנכם, ("המידע חופש חוק)" 1998  –

 .זה מידע קבלת

                                                 
 כאןבאתר האינטרנט של הרשות לחצו  ''מכרזים ודרושים לעמוד 1
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אינה  הרשות לעיל: 1.5עד  1.3מודעות שבהן מוצע קידום ממומן כאמור בסעיפים  לעניין .4

מור סומן נעשה כפי הא, ופרברשתות החברתיות עבור תוכן ממומן או קידום המשרות משלמת

 1.3. משכך, בקשתכם לקבלת מידע אודות שיעור החשיפה כאמור בסעיף לעיל, ללא תשלום

 לעיל, מתייתרת.

 לעניינים המשפט בתי חוק הוראות לפיהרשות, המפורטת לעיל  עמדתכנגד באפשרותכם לעתור  .5

 . 2000-"סהתש, מינהליים

 

 

 ,בכבוד רב                   
 חנוך הגרעו"ד 

 הממונה על חופש המידע


