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לכבוד:
עו"ד אלעד מן
באמצעות הדוא"לelad@man-barak.com :

מספרנו24525018 :
פ165/2018-
)בתשובה נא לציין מספרנו(

עוד" מן הנכבד,
הנדון :בקשתך לקבלת מידע לפי חוק חופש המידע ,התשנ"ח1998-
סימוכין :מכתבו של מנהל בתי המשפט מיום 21.10.2018
מכתבי מיום 6.9.2018
מכתבך מיום 21.8.2018

 .1לאחר שבחנו את בקשתך לקבלת רשימת המניעויות של עוזרים משפטיים ומתמחים
והסדרי ניגוד עניינים שנערכו לעובדי המטה של הנהלת בתי המשפט ולמזכירים
הראשיים ,החלטנו לקבלה ולמסור לך את המידע המבוקש.
 .2מצורפים בזה ,הסדרי ניגוד עניינים שנערכו לעו"ד ברק לייזר היועץ המשפטי של הנהלת
בתי המשפט ,עו"ד אילת פילו ,ראשת מערך דוברות והסברה של מערכת בתי המשפט
ושל מר ניצן גונן ,מזכיר ראשי ,בית הדין האזורי לעבודה בחיפה ללא מספרי ת"ז.
.3

הנהלת בתי המשפט אינה מנהלת רשימת מניעויות לעוזרים משפטיים ומתמחים בדומה
לרשימה המניעויות של השופטים .לא למותר לציין ,שעוזרים משפטיים ומתמחים
במערכת בתי המשפט כפופים ,כיתר עובדי השירות הציבורי ,לכללי ניגוד העניינים
והימנעות מלהימצא במצב של ניגוד עניינים ,כפי שעוגן בנסמן )13.621ג( לתקשי"ר:
"למען הסר ספק ,יודגש כי אין ברשימת התחולה לעיל כדי לגרוע מהחובה הכללית של

כל עובד להימנע מניגוד עניינים ומהצורך לערוך הסדר מתאים למניעת ניגוד עניינים
לכל עובד או מועמד לעבוד בשירות המדינה שקיים בעניינו חשש לניגוד עניינים".
 .4כאמור בשיחתנו הטלפונית ,לא נבדקו הסדרי ניגוד עניינים שנערכו בין עוזרים משפטיים
ומתמחים לבין עובדים אחרים המועסקים במערכת בתי המשפט.
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 .5אשר לבקשתך לקבלת נהלים או הנחיות מצורף בזה קישור לנוהל  1-09להעסקת קרובי
משפחה במערכת בתי המשפט.
https://www.gov.il/BlobFolder/policy/manager_of_courts_employment_of_relatives
//heהעסקת%20קרובי%20משפחה%20במערכת%20בתי%20המשפטpdf.

 .6אנו לרשותך ככל שידרש.
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