משרד המשפטים
הממונה על העמדת מידע לציבור
ירושלים ,י"ט בכסלו ,תשע"ט
 27בנובמבר2018 ,
בתשובתך נא ציין:
תיק מס' 287/18
לכבוד,
א.נ,
הנדון :בקשה לפי חוק חופש המידע ,התשנ"ח1998-
(סימוכין :פנייתך מיום )30/7/2018

בפנייתך שבסימוכין ,ביקשת לקבל מידע על אודות החזרי הוצאות הסעדה של המנכ"לית,
הסמנכ"לים ובעלי תפקידים בדירוג מקביל לאלה ואורחיהם ,במהלך שנת  ,2017על פי הפירוט
הבא :מועד האירוע ,סכום לתשלום ,שם המסעדה ,מטרת האירוע ,רשימת הסועדים מקרב עובדי
הרשות לרבות פירוט התפקידים ומספר הסועדים שלא מקרב עובדי הרשות.
לאחר בירור בקשתך הריני להשיבך כדלקמן:
 .1הוצאות הסעדה של בכירים ממומנות על ידי המשרד ,כאשר משרד המשפטים מארח אורחים
מחו"ל.
 .2ערכנו בדיקה אחר הזמנות הרכש העונות לבקשתך ,מתוך כלל ההתחייבויות שהקמנו בשנת
 ,2017בחיפוש לפי סכום וסוג התקשרות .לאחר סינון זה ,בדקנו באופן ידני את ההזמנות
שבתקציר התיאור שלהן נרשם "ארוחה" או "מסעדה" ובהתאם לחיפוש זה ,נמצא מידע על
אודות  19התקשרויות ,לפי הפירוט שבקובץ המצורף בלשונית .1
אעיר ,כי מלוא המידע המצוי בידנו קיבל ביטוי בקובץ זה ,לפי מערכת הזמנות הרכש
המנוהלת באגף רכש ומכרזים .איננו נוהגים לתעד את שמות האורחים שבעלי התפקידים
מארחים ולכן הבאנו לעיונך את המידע שכן הצלחנו לאתר במסגרת בדיקה מקיפה שביצענו.
למען הסר ספק ,לא אותר מידע נוסף לעניין זה.

 .3בנוסף ,ערכנו בדיקה אחר בקשות להחזר הוצאות למשלם ,כנגד קבלה מקופה קטנה או
בהעברה לחשבון הבנק בו הוא מקבל את השכר .לגבי החזרי קופה קטנה ,לא ניתן היה לאתר
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את המידע המבוקש היות וחשבון ) (GLשחויב ,בשם "אירוח וכיבודים" ,כולל בתוכו את כל
ההוצאות הכיבודים לכל הישיבות שאושרו ליחידות המשרד .בדיקה פרטנית אחר אירוח כפי
שביקשת אינו מתאפשר במשאבים סבירים ולכן לא יינתן לפי הוראת סעיף  )1(8לחוק חופש
המידע .לגבי החזרים שבוצעו אישית לעובדים דרך חשבון הבנק שלהם ,אותר המידע וזה
מפורט בלשונית  2בקובץ.
הנני להודיעך כי לפי סעיף  17לחוק יש בידך לעתור כנגד החלטה זו לבית המשפט לעניינים
מנהליים בירושלים ,בתוך  45יום.

בכבוד רב,
מיטל כץ ,עו"ד
הממונה על העמדת מידע לציבור
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