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 ב' חשון תשע"ז   
 2016נובמבר  03  

 
 לכבוד

 הגב' נירית בלייר, עו"ד
 התנועה לחופש המידע

 
 דרכונים דיפלומטיים  –בקשת חופש המידע  הנדון:

; מכתבנו מיום 01.09.2016 מיום ,)להלן: "החוק"( 1998-בקשתך לפי חוק חופש המידע, התשנ"חסימוכין: 
 27.10.2016; מכתבנו מיום 29.9.2016

 
 

 בדיקהבנושא דרכונים דיפלומטיים, ולאחר  לבקשתך שבסמך לפי חוק חופש המידעבהמשך 
 להלן התייחסותנו:יסודית ומקיפה שערכנו )אשר עקב כך אף חל העיכוב במתן המענה(, 

 נושאי דרכונים דיפלומטים
 
 וזאת כמפורט להלן, 523 נכון ליום מתן המענה הוא התקפיםהדרכונים הדיפלומטיים  מספר .1

 לתשובתנו.  12לסעיף ובכפוף 

קבועה במסגרת נהלי משרד החוץ, משרות הזכאים לשאת דרכון דיפלומטי הרשימת נושאי  .2

בהתבסס על החלטות הממשלה לענייני סמלים , וכוללת נושאי משרה מכוח מעמד או כהונה

)בחלק  ילדיהםבני זוגם ומכהנים או לשעבר,  ,עניין רשימת סדרי קדימה ממלכתייםל וטקסים

 ם: , ובהמהמקרים(

 ואלמנותיהם; 18עד גיל  הםוילדי ותיהםרעי, נשיאי מדינה 

 ואלמנותיהם; 18עד גיל  הםוילדי ותיהםרעי, ראשי ממשלה 

 ואלמנותיהם; 18עד גיל  הםוילדי ותיהםרעי, יושבי ראש הכנסת 

 ואלמנותיהם; 18עד גיל  הםוילדי ותיהםרעי, נשיאי בית המשפט העליון 

 18עד גיל  הםוילדי ותיהםרעי, שרי הממשלה; 

 18עד גיל  הםוילדי ותיהםרעי, שופטי בית המשפט העליון; 

 18עד גיל  הםוילדי ותיהםרעי, נשיא בית הדין הארצי לעבודה; 

 נשיא בית הדין השרעי לערעורים 

 ראש בית הדין הדרוזי לערעורים 

 18עד גיל  הםוילדי ותיהםרעי, הרבנים הראשיים לישראל; 

 ורעייתו; מבקר המדינה 

 ורעייתו; נגיד בנק ישראל 

 ורעייתו; המפקח הכללי של משטרת ישראל 
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 ורעייתו; רות בתי הסוהרנציב שי 

 ורעייתו; נציב כבאות והצלה 

 ורעייתו; היועץ המשפטי לממשלה 

 "ורעייתו; ר ההסתדרות הציונית העולמיתיו 

 ורעייתו; יו"ר הסוכנות היהודית לארץ ישראל 

חברי כנסת לשאת דרכון דיפלומטי, מכוח חוק חסינות חברי הכנסת, זכאים בנוסף על אלה,  .3

 .1959-זכויותיהם וחובותיהם, תשי"א

 המשרתים ,עובדי מדינהנושאי משרה שהינם  נקבעה רשימה שלבמסגרת הנהלים  כמו כן, .4

הזכאים לשאת  ,בארץ ובחו"ל )ובני זוגם וילדיהם בחלק מהמקרים( מסוימים בתפקידים

 דרכון דיפלומטי.

מיוחדות, הנוגעים בין היתר בהתקיימם של טעמים מיוחדים או נסיבות עוד על פי הנהלים,  .5

דרכונים דיפלומטיים לנושאי משרות  תנפקאשר הניתן לדיניים או ביטחוניים, לשיקולים מ

 נוספים. 

 השבת והפקדת דרכונים דיפלומטים

, מונפקים דרכונים 2013החל משנת לנהלים בדבר השבת )הפקדת( דרכונים וביטולם, באשר  .6

 יםמחייבוכן חידוש תוקפו  בפרטי הדרכון שינויכל , וכי ביומטריים בלבדדיפלומטיים 

  .במשרד החוץ התייצבותו ונוכחותו הפיזית של בעל הדרכון

להביא את דרכונו בנוסף קובעים הנהלים כי על נושא דרכון דיפלומטי המסיים את תפקידו  .7

נעשה  ביטול הדרכון( למשרד החוץ לשם ביטולם או הפקדתם. דרכוני בני משפחתו)ו

יודגש כי במקרה בו נושא דרכון , כמקובל. חתמה בחותמת מבוטל וגזירת פינותיובאמצעות ה

את הדרכון  חוסם משרד החוץ אזידיפלומטי, אשר חרף פקיעת זכאותו לא פעל כאמור לעיל, 

 הדיפלומטי במערכת באופן החוסם את אפשרות השימוש בו גם במערכת ביקורת הגבולות. 

ועומד בקשר רציף עם  פעולות בקרה יזומות בנושא זה,צע עוד יצוין כי משרד החוץ מב .8

 הגורמים הרלוונטיים בנושא השבת דרכונים וביטולם.  

 לי התנהגות לנושאי דרכונים דיפלומטיםלכ

לגבי נושאי משרה ובני משפחותיהם  כללי התנהגות מעבר לכל אלה, כוללים נהלי משרד החוץ .9

הם מחויבים להקפיד על התנהגות נאותה , ובמסגרתם נושאי דרכונים דיפלומטייםשהינם 

אין הם רשאים להשתמש בדרכון בכל הנוגע לטוהר המידות, וכן,  והולמת, במיוחד
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הדיפלומטי לנסיעה לחו"ל למטרות עסקים או לשם ייצוג חברות פרטיות. כן נקבע, כי מי 

שיש  שעשה שימוש בלתי ראוי בדרכונו ו/או התנהג באופן שלא הולם ו/או הורשע בעבירה

 עמה קלון, יהיה המשרד רשאי, להורות על נטילת דרכונו. 

צהרה במסגרתה הוא עוד יודגש כי כתנאי לקבלת דרכון דיפלומטי, חותם נושא המשרה על ה .10

 :מתחייב לגבי כל האמור לעיל, ובין היתר, כי

 וניתן לו לצורך מילוי משימות בחו"ל מטעם מדינת ,הדרכון הינו קניינה של מדינת ישראל -

 ישראל;

מיד עם פקיעת זכאותו לנשיאת הדרכון מכל סיבה או עם סיום תפקידו הרשמי  מיד -

  שהיא, להחזיר את הדרכון למשרד החוץ.

שימוש, האפשרות לעשות בו משרד החוץ שומר לעצמו את הזכות לבטל הדרכון ולחסום  -

 לא יושב למשרד.  להוראותאם בניגוד 

נסיעות בתפקיד רשמי בלבד ואין לעשות בו מותר לצורך דיפלומטי השימוש בדרכון  -

 שימוש לצורך נסיעות פרטיות )אלא אם אושר הדבר במפורש(.

 לצורך נסיעות עסקים.  חל איסור לעשות שימוש בדרכון דיפלומטי -

של נושא  יש להקפיד על התנהגות נאותה וממלכתית ההולמת את מעמדו ותפקידו -

 , בדגש על טוהר המידות.הדרכון

 חסינויות וזכויות יתר לנושאי דרכון דיפלומטיהיעדר 

נושא  דרכון דיפלומטי כשלעצמו אינו מעניק לנושאו חסינויות או זכויות יתר כלשהן.כי יודגש  .11

הדרכון הדיפלומטי, מצהיר במפורש על כך במסגרת הצהרה המהווה תנאי לקבלת הדרכון 

   כמפורט לעיל. 

 חלקיות המידע

אינו קיים במערכות משרד החוץ. בנוסף, אין בסמכותנו ואנו  המבוקש בבקשתךחלק מהמידע  .12

וסעיף  (4(, )3(, )2(, )1)א(,)9 ,8ק מהמידע המבוקש וזאת בהתאם לסעיפים מנועים מלמסור חל

)א( לחוק וכן בהתאם לצו חופש המידע )נושאים שרשות ציבורית לא תמסור מידע לגביהם( 14

 . 1999 –התשנ"ט 

בהתאם להוראות חוק חופש המידע, עומדת לכם הזכות לעתור נגד החלטה זו, לפי הוראות  .13

 .2000 –חוק בתי משפט לענינים מינהליים, התש"ס 
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 בברכה,

 
 זיניריה א

 הממונה על חופש המידע
 

  העתק: ראש האגף הקונסולרי, משרד החוץ, הגב' סטלה ראפ.


