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 לכבוד

... 

 

 9981-בקשתך בהתאם לחוק חופש המידע, התשנ"חהנדון: 

 28.7.20; בקשה ממוקדת מיום 10.5.20מיום בקשה רוחבית סימוכין: 

 

בכירים של העובדים מכתב זה הינו במענה לבקשתך לקבלת הסדרי ניגוד עניינים של ה .1

המנהל הכללי )למעט י משרות אמון בלשכת מבקר המדינה ולשכת נושאו( 45)דרגה  המשרד

הוסכם כי מועד הבקשה ייחשב  הגים, מנהלות הלשכה ומזכירות(.נ -עובדים מינהליים 

 .2020יולי  28ליום 

 
 אישיים, בהסדרים הושחרו פרטיםלמכתב זה מצורפים הסדרי ניגוד העניינים המבוקשים. 

חופש  כגון מספרי תעודות זהות ושמות בני משפחתם מקרבה ראשונה בשל סייגי חוק

 פגיעה בצד ג'(.חשש להמידע הנוגעים להגנת הפרטיות ו

 

 ופורסמ בקרהסדרי ניגוד העניינים של מבקר המדינה, המנהל הכללי והיועץ המשפטי למ .2

. באשר להסדרים אלה, הריני תחת לשונית 'שקיפות' באתר האינטרנט של המשרדזה מכבר 

 1998-, התשנ"חחוק חופש המידע( 4)8הוראות סעיף . )בהתאם להאינטרנט להפנותך לאתר

ועומד לרשות הציבור פורסם  ת הציבורית רשאית לדחות בקשה למידע, אם "המידעהרשו

 .(בו מתאפשר העיון, תוך הפנייה למקום או לעיונו"

 

 ההסדרים הנמסרים הינם של נושאי המשרות הבאות: .3

ה משנה למנהל הכללי, מנהל החטיבה לביקורת משרדי הממשליובל חיו, מר  .א

 ומוסדות שלטון

 סגן המנהל הכללי, מנהל החטיבה לביקורת מערכת הביטחוןמר יוסי ביינהורן,  .ב

 סגנית המנהל הכללי, מנהלת החטיבה לביקורת השלטון המקומיגב' מירה רזין,  .ג

סגנית המנהל הכללי, מנהלת החטיבה לביקורת תחומי חברה גב' ליאורה שמעוני,  .ד

 ורווחה

הכללי, מנהל החטיבה לביקורת תחומי כלכלה ותשתיות סגן המנהל צחי סעד,  עו"ד .ה

 לאומיות

 מנהלת נציבות תלונות הציבור  , עו"ד,ד"ר אסתר בן חיים .ו
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 המשנה למנהלת נציבות תלונות הציבור רונית זנדברג, עו"ד .ז

 סגן למנהלת נציבות תלונות הציבורעידו דון יחיא,  עו"ד .ח

 הציבורהיועצת המשפטית לנציב תלונות טלי כהן,  עו"ד .ט

 ראש מטה מבקר המדינהעדן ביזמן, עו"ד  .י

 יועצת בכירה למבקר המדינהגב' אהובה נבו,  .יא

 יועץ בכיר למבקר המדינהמר יאיר סבן,  .יב

 גב' מיה אבישי, דוברת המשרד .יג

 מר מתן סידי, יועץ תקשורת למבקר המדינה .יד

 מר אורן להב, ראש מטה המנהל הכללי .טו

 מר בני דוידיאן, יועץ בכיר למנהל הכללי .טז

 שגיא עינב, יועץ בכיר למנהל הכלליעו"ד  .יז

 

באשר לבקשה למסירת שאלונים לאיתור חשש לניגוד עניינים, הריני לסרב לבקשה מן  .4

לחוק  (4))ב(9ו (3)א()9כי המידע המבוקש נכנס לגדר הפטורים הקבועים בסעיפים  ,הטעם

 ., בהתאמה, בדבר פגיעה בפרטיות ובדבר התייעצויות פנימיות1998-חופש המידע, התשנ"ח

עם עמדת משרד המשפטים, כפי שבאה לידי ביטוי גם סירוב זה עולה בקנה אחד יצוין כי 

ליועצים המשפטיים למשרדי הממשלה  ת עו"ד דני חורין )ממונה בכיר, ייעוץ וחקיקה(בפניי

  . 2018אוגוסט  6ויחידות הסמך מיום 

 

לעניינים מינהליים בירושלים, הריני ליידעך על זכותך לעתור על החלטה זו לבית המשפט  .5

 לחוק חופש המידע. 17יום מיום קבלת מכתב זה, בהתאם להוראות סעיף  45בתוך 

 

 עומדת לרשותך לשאלות או הבהרות ככל שנדרש. .6

 ,בברכה

 
 נועה שניר, עו"ד

 ממונה על העמדת מידע לציבור


