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 ' בשבט, תשפ"גגירושלים, 

 2023בינואר  25

 

 לכבוד   

 עו"ד אלעד מן

 לקידום לחברה הוגנת )ע"ר( –עמותת הצלחה 

 

 barak.com-elad@man : באמצעות הדוא"ל

 

 

 שלום רב,

בעניין הסדר ניגוד עניינים של מזכיר הממשלה הנכנס וראש מענה ביניים לבקשת מידע הנדון: 

 המלל

   12.01.2023סימוכין: בקשתך מיום 

 

 אלעד שלום,

בנושא הסדרי ניגוד העניינים של מזכיר הממשלה הנכנס ושל ראש  12.01.2023במכתבך מיום 

שבוצעו בהסדרים וכן ביקשת לקבל  המל"ל הנכנס ביקשת לקבל מספר הבהרות בנוגע להשחרות

 את השאלונים לאיתור חשש לניגוד עניינים שמולאו אגב עריכת ההסדרים.

בכל הנוגע להסדר ניגוד העניינים של מזכיר הממשלה, עו"ד יוסי פוקס, אשיבך כי הנושא בבירור 

 עימו ומענה יימסר בסיומו.

יבך כי בעת בחינת השאלון לאיתור חשש בכל הנוגע להסדר ניגוד העניינים של מר צחי הנגבי, נש

לניגוד עניינים שמילא מר הנגבי טרם כניסתו לתפקיד ראש המטה לביטחון לאומי, בחנו את 

המידע המצוי בשאלון, כאשר פרטים שנכללו בהסדרי ניגוד עניינים קודמים שנערכו למר צחי 

 הנגבי ושלא היו אקטואליים עוד, לא נכללו בהסדר הנוכחי. 

וגע לשאלון איתור חשש לניגוד עניינים עצמו, נשיבך כי כידוע לך מעצם היותך צד להליך, בכל הנ

כיום היא שאין לפרסם את  , וכי עמדת המדינה 16721-07-22הנושא נבחן כעת במסגרת עת"מ 

http://www.pmo.gov.il/
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השאלון עצמו וזאת, בין היתר, מטעמי פגיעה בפרטיות. אנו נפעל בהתאם להחלטות בית המשפט 

 ר יתקבלו.בעניין זה כאש

 

 

 

 

 בברכה,

 תמי כהן טויטו

 מנהלת תחום בכיר )בפועל(                                                  

 העמדת מידע לציבור
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