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 י"ז שבט, תש"פ ירושלים,

 2020פברואר,  12

 בתשובתך נא ציין:

 2015-19-0565תיק מס' 
 

           לכבוד

 

 , .נא

 1998-בקשה לפי חוק חופש המידע, התשנ"חהנדון: 

 (14/11/2019 מיום ךפנייתסימוכין: )

"(, מידעהחופש  חוק)להלן: " 1998-מידע, התשנ"חהלפי חוק חופש ביקשת שבסימוכין,  ךבפניית

 .2019של שר המשפטים לגרמניה, במהלך חודש נובמבר  מידע על אודות נסיעתולקבל 

  הריני להשיבך כדלקמן:לאחר בירור בקשתך, 

ועד ליום  10.11.19שר המשפטים ויועצו נסעו במסגרת תפקידם לברלין שבגרמניה, החל מיום  .1

-בדבר ההוצאות הקשורות בנסיעה זו, ששולמו עללהלן פירוט  "(.הנסיעה)להלן: " 12.11.19

 :המשרדידי 

 הערות מטבע עלות  שר המשפטים

  $ 386.23 טיסה הלוך

  $ 713 טיסה חזור

 $ 238.94 הלוך -שירותי בידוק בנתב"ג 
בידוק נפרד 

לפי  לשרים
.הנוהג  

 $ 165.26 חזור -שירותי בידוק בנתב"ג 
בידוק נפרד 
לשרים לפי 

 הנוהג.

  EURO 422 לינה 

  EURO 1,355 שרותי רכב ונהג -תחבורה 

 EURO 233.24 ברלין  -שירותי מעברים 
בידוק נפרד 
לשרים לפי 

 הנוהג.

  $ 5 ביטוח נסיעה

   $  75 (טרם שולם)אש"ל 
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 EURO 170 אירוח
ארוחת בוקר עם 

השגריר ועם 
 הציר המדיני.

  מטבע עלות לשר המשפטיםיועץ 

  $ 602.79 טיסות

  EURO 264 לינה

  $ 28 ביטוח נסיעה

 (טרם שולם)אש"ל 

רו ליום וי 80
בקיזוז ארוחות 

שהתקבלו ושעות 
  הטיסה

EURO  

 

  מטבע עלות אבטחה 

 שכר מאבטחים.  ₪ 31,345 ראה"ם -מאבטחים 

  $ 1,581.23 טיסות 

 , כפי שמצוי בידנו. לוח הזמנים מצ"ב לעיונך .2

גורם רשמי של הריני להשיבך כי לא התנהלו תכתובות עם ד', -יך בסעיפים ג' ותולעניין בקש .3

, למעט תכתובת קצרה שהתקיימה מול גורם משגרירות ממשלת גרמניה בקשר לנסיעה זו

 מצ"ב.  –גרמניה בישראל 

אבהיר, כי היחידה לקשרי חוץ במשרד המשפטים אמונה על קידומו, פיתוחו ובנייתו של מערך 

בתיאום  –גורמי חוץ שונים. היחידה מסייעת  משרד המשפטים, על יחידותיו, עם היחסים של

בביקורים רשמיים, כנסים, ועידות וסיורים,  –ם של בעלי תפקידים בכירים במשרד השתתפות

נסיעה זו, כיתר זאת בתיאום עם משרד החוץ, נציגויות ישראל בחו"ל ושגרירויות זרות בארץ. 

 ד, אורגנה ונוהלה על ידי יחידה זו. נסיעות של גורמי המשר

המאשרת את נסיעת שר המשפטים לגרמניה" הרי  ממשלהההחלטת את "לעניין בקשתך לקבל  .4

. לפיכך, בהתאם ידי משרד המשפטים-ולא על ידי מזכירות הממשלה-מדובר במידע שנוצר עלש

מדת מידע לציבור עאל הממונה על בעניין זה ך לפנות ( לחוק חופש המידע, עלי5)8להוראת סעיף 

   במשרד ראש הממשלה. 

זו לבית המשפט  יש בידך לעתור כנגד החלטה חופש המידע לחוק 17הנני להודיעך כי לפי סעיף 

 יום. 45לעניינים מנהליים בירושלים, בתוך 
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