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דוא״ל באמצעות )ע׳׳ר( המשקיעים ציבור על להגנה התנועה

א.נ,

להו״ל הרשות עובדי טיסות בעניין מידע - המידע הופש הוק לפי מידע לקבלת בקשה הנדון:

3.3.2020 תאריך הנושאת פנייתך סימוכין:

 ערך ניירות רשויות עם פעולה שיתוף וקיום לימוד השפעה, במעורבות, רבה חשיבות רואה הרשות
 מקיימת הרשות בעולם. שונות בורסות ועם נוספים בינלאומיים ארגונים עם בעולם, מקבילות

 הנוגעים הערך, ניירות דיני בתחום אלו גופים עם הבנה ומזכרי בהסכמים ומתקשרת פעולה שיתופי
 בתחום הפועלים זרים גופים עם קשרים קיום ומדיניות. אכיפה פיקוח, אסדרה, כגון שונים לנושאים

 בעולם שננקטו התמודדות ודרכי מאירועים לקחים והפקת ידע פיתוח למידה, גם מאפשר ערך ניירות
משבר. ובעתות בשגרה
 (IOSCO) העולמי ערך ניירות רשויות של הגג בארגון הרשות של חברותה במסגרת בנוסף,

 קבועים כחברים משמשים הרשות נציגי (,OECD^ )דוגמת אחרים ארגונים בפעילות ומעורבותה
 פרונטליים דיונים לצורך שמתכנסות אלה ועדות של במפגשים להשתתף ומצופים שונות, בוועדות

שנה. בכל פעמים מספר
 בהיבטים עוסק הנדבכים אחד בה אסטרטגית, תכנית הרשות גיבשה הרשות, לחזון בהתאם בנוסף,

 של כניסה באמצעות השוק בהחייאת והצורך הגלובאלית התחרות עם להתמודד כדי בינלאומיים
 המשקיעים. לטובת השוק את לשכלל במטרה ומשקיעים חברות הישראלי לשוק זרים גורמים

 רשויות עם מפגשים מקיימת הרשות, נוקטת בהן הפעולות היתר בין אלו, יעדים לממש כדי בהתאם,
 הישראלית הרגולציה את להנגיש במטרה בחו״ל וחברות( )משקיעים זרים גורמים ועם מקבילות

ההון. שוק של היום סדר על הניצבים האתגרים עם ולהתמודד
 שיפורט כפי לישראל מחוץ אל הרשות סגל בנסיעות כרוכה לעיל שתוארה הפעילות הדברים מטבע
להלן.
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 במרץ 8 ביום במשרדנו שהתקבלה ״(,הישות)״ ערך ניירות לרשות שבסימוכין לפנייתכם בתגובה
כדלקמן: להשיבכם הרינו ״)הנוכחית הבקשה״ או ״הפנייה״( 2020

 עובדי טיסות ויעדי מועדי אודות הבא המידע את לקבל ביקשתם לרשות פנייתכם במסגרת .1
להלן: כמפורט ״(המבוקש המידע)״ לחו״ל הרשות

אלה: רק לא אך לרבות טיסות אודות מידע .1.1

זרות; ערך ניירות ברשויות עובדים של השתלמויות לצורך טיסות -

מקצועיים; בנושאים ובכנסים בהשתלמויות השתתפות -

;אחרות מסגרות או משלחות במסגרת זרים רגולטורים של עובדים עם פגישות -

עבודה. בישיבות השתתפות -

:הבא המידע התבקש מהטיסות אחת כל לגבי .1.2

מהטיסות; אחת כל ויעדי מועדי -

ותפקידם; העובדים שמות -

בבקשה; כמפורט הנסיעה מטרת של ספציפי תיאור -

העניין. לפי הפגישות או הכנס ההשתלמות, לו״ז -

.2019 עד 2017 לשנים ביחס התבקש המידע .1.3

 להיעתר לנכון מצאה הרשות כי להודיעכם הרינו המבוקש, והמידע הפנייה בחינת לאחר .2
להלן. שיפורט כפי חלקי, באופן לבקשתכם

 זה, ובכלל ,2019 עד 2017 בשנים לחו״ל הרשות עובדי נסיעות פירוט ובהם קבצים מצורפים .3
 אליה והמחלקה בנסיעה שהשתתפו העובדים מספר הנסיעה, מטרת הנסיעה, ויעד מועד פירוט

 דין חיקורי לצורך טיסות כולל אינו הפירוט כי יצוין בנסיעה. שהשתתפו העובדים משתייכים
להן. נוגעת אינה פנייתכם שלהבנתנו משום הן אופיין לנוכח הן בחו״ל,

 לסעיף בהתאם וכי צורך ללא בפרטיותם תפגע העובדים של שמותיהם מסירת כי סבורה הרשות .4
 העובדים של המחלקתית ההשתייכות לצד הנסיעה פרטי מסירת המידע, חופש לחוק (4)א()9

לבקשתכם. ראוי מענה מהווה שנסעו,

 כי לציין נבקש המדויקים, הנסיעות ומועדי הפגישות או הכנס ההשתלמות לו״ז מסירת לעניין .5
 עבודה שעות להשקיע יש למוסרו מנת ועל הרשות של המידע במערכות המצוי במידע מדובר
 מידע הוא המידע ומרבית היות חיצוניים. לגורמים למוסרו שניתן מידע לכדי בעיבודו רבות

 חופש לחוק (4ו-) (1)8 לסעיפים בהתאם כי הרשות סבורה במרשתת, לאתרו שניתן פומבי
 לתת בכדי העניין לפי ההשתלמות או הכנס כותרת לצד הנסיעה, ושנת חודש במסירת די המידע,

לבקשתכם. ראוי מענה

 לפי טעונה בחו״ל שונים גורמים עם לפגישות הנוגע פומבי שאינו מידע מסירת לאמור, מעבר .6
 יש בכך וגם פגישה נערכה עימו גורם כל של הסכמתו קבלת גם המידע, חופש לחוק )א(13 סעיף

סבירה. בלתי משאבים הקצאת להצריך

 הציבורי לעניין היתר, בין דעתה, את הרשות נתנה לפנייתכם, תשובתה את לשקול בבואה .7
המידע. שבגילוי
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 ככל לפיכך, הרשות. באתר להתפרסם צפויות לה והתשובה פנייתכם מיוחדות, נסיבות בהעדר .8
 מועד את לדחות או המידע מפרסום להימנע תבקשו בשלהן נסיבות בפנינו להציג שברצונכם

זו. הודעה קבלת ממועד ימים 21- מ יאוחר ולא האפשרי בהקדם זאת לעשות עליכם פרסומו,
 כמסכימים הרשות אתכם תראה האמור, המועד עד זה בעניין תגובתכם תתקבל שלא ככל

האמור. לפרסום

 לעניינים המשפט בתי חוק הוראות לפי לעיל המפורטת הרשות, עמדת כנגד לעתור באפשרותכם .9
.2000התש״ס- מינהליים,

רב, בכבוד
הגר חנוך

המשפטי, הייעוץ הפיקוח, מערך מנהל
ערך ניירות רשות
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