
מגליס רונו תא״ל - עניינים גיגוד למניעת הסדר :הנדון

 את סיימתי .2021 בינואר 31 ביום מצה״ל פרישתי לקראת בחופשה מצוי אני .1
.2019 בספטמבר 15 ביום צה״ל כדובר האחרון הצבאי תפקידי

 המשרד מנכ״ל לתפקיד שלי המינוי לקראת נערך זה עניינים ניגוד למניעת הסדר .2
 שבחודשים מכיוון ו״התפקיד״(, ״המשרד״ ־ והסברה)להלן אסטרטגיים לנושאים

 משרת בהיותי אותו אמלא ,2021 בינואר 31 ליום עד בתפקיד, לכהונתי הראשונים
מצה״ל. תשלו□ ללא בחופשה בפיר קבע

 הדה־ כנגד המערכה בהובלת המשרד פעילות כלל על אמון אהיה התפקיד במסגרת .3
ישראל. מדינת כנגד והחרמות לגיטימציה

 מיום 30ב/ המדיני-בטחוני( לאומי)הקבינט ביטחון לענייני השרים ועדת בהחלטת
 נגד המערכה להובלת הכוללת האחריות המשרד על הוטלה ,2015 באוקטובר 13

 את מגדירה ההחלטה ישראל. מדינת כנגד והחרמות הדה־לגיטימציה תופעת
 המערכה. בתחומי הממשלתית הפעילות כלל של ומתכלל מתאם כגורם המשרד

 וצה״ל הבטחוי משרד מול לתאם הוא המשרד מתפקידי אחד כי קובעת ההחלטה
 שצורף סודי לנספח בכפוף ביטחוניים, היבטים בעלות המערכה בתחומי פעילויות
 למסגרת בכפוף לפעול ימשיך צה״ל כי במפורש קובעת ההחלטה להחלטה.

בצה״ל, המוסמכים הגורמים דעת לשיקול ובהתאם פעילותו על החלה הנורמטיבית
זה. לעניין אופרטיבית סמכות כל למשרד ואין

 הדדי באופן מידעים וחילופי בתיאום הוא צה׳׳ל מול המשרד של הממשק עיקר
 ממקור או ההחלטה מן כמתחייב ולא מהצדדים אחד כל של החופשי לרצון בהתאם

אחר. נורמטיבי
 חשש למנוע מנת ועל בצה״ל״, עניינים ניגוד ״מניעת 06.103 מטכ״ל לפקודת בהתאם .4

 במצב אמצא ולא אפעל לא מצה״ל, פרישתי ליום עד כי מתחייב הנני עניינים, לניגוד
 קבע כמשרת מעמדי לבין אסטרטגיים לעניינים במשרד תפקידי בין עניינים ניגוד של

להלן. כמפורט והכל בצה״ל, בכיר

עגייגים ניגוד למניעת הסדר

 מילוי בין עין, למראית ולו עניינים, לניגוד חשש למנוע היא זה הסדר של מטרתו .5
מצה״ל. תשלום ללא בחופשה בצה״ל בכיר קבע כמשרת מעמדי לבין התפקיד

 שירותי בתקופת - הסדיר)להלן הצבאי שירותי לסיום עד אמנע, תפקידי במסגרת .6
 באופן להשפיע צפוי אשר נושא בכל החלטות ומקבלת בדיונים מהשתתפות בצה״ל(,

 בכל מטיפול או ממעורבות בצה״ל שירותי בתקופת אמנע כן, כמו צה״ל. על ישיר
 לעניינים המשרד בין הנדונות בסוגיות בעקיפין, או במישרין אחרת, צורה

ונציגיו. צה״ל לבין אסטרטגיים
 מאוייש, לא זה שתפקיד וככל במשרד, המערכה לראש יועבר אלה בנושאים העיסוק .7

במשרד. חוץ וקשרי מודיעין בכיר אגף לראש יועבר
להביא כדי בה יש אשר זה, במסמך צוינה שלא אחרת פעילות מכל אמנע כן, כמו .8

ר



 בנושא אדון כי המחייב השעה, כורח של מצב בצה״ל, שירותי בתקופת יתקיים אם .9
 ואין עין, למראית ולו לצה״ל, ביחס עניינים ניגוד של במצב להעמידני שעלול

 קבלת את להעביר או בנושא מדיון להימנע דהיינו אחרת, לנהוג מעשית אפשרות
;להלי המפורטים ההסדרים עלי ויחולו בנושא, אדון לאחר, ההחלטה

 העניינים ניגוד אודות אמת בזמן הדיון למשתתפי לגלות כדי הניתן במידת אפעל א.
אחר. עם במשותף החלטות אקבל ממני, יידרש אם הניתן, וככל הקיים

 וליועץ אסטרטגיים לעניינים למשרד המשפטית ליועצת תדווח ההחלטה ב.
הצבאית. בפרקליטות לאכ״א המשפטי

 גורם כל או במשרד, המערכה ראש ידי על האפשרי, בהקדם תאושר ההחלטה ג.
עליו. יורה אסטרטגיים לעניינים המשרד של המשפטי שהיועץ אחר

גילוי חיבת

9 בפסקאות האמורים מהתנאים תנאי לקיים בידי יעלה לא אם .10 -  בתקופת לעיל 5
 לאכ״א המשפטי ליועץ דיחוי וללא מיידי באופן כך על אדווח בצה״ל, שירותי

אסטרטגיים. לנושאים למשרד המשפטית וליועצת הצבאית בפרקליטות

נוספות מגבלות

 שלא שימוש לעשות רשאי איני כי לי ידוע כי להצהיר הריני לעיל, האמור על נוסף .11
 או מידע בכל אסטרטגיים, לעניינים במשרד תפקידי במסגרת וברשות בסמכות

הצבאי. תפקידי במסגרת לידי שהגיע מסמך
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ממנו. לגרוע כדי זה עניינים ניגוד
 כן, על .1998התשנ״ח- המידע, חופש חוק הוראות חלות זה הסדר על כי לי הובהר .13

 רשאים יהיו אסטרטגיים לעניינים והמשרד וצה״ל חסוי יהיה לא ההסדר ככלל,
החוק. מכוח בבקשה בו לעיין שיבקש אדם לכל להעבירו

 הצדקה שיש מידע פרטי כולל אינו זה הסדר כי מצאתי בדיקה, לאחר כי מצהיר, אני .14
לפגיעה להביא עלולה שחשיפתם פרטים זה ובכלל לחוק, 9 לסעיף בהתאם לחסותם
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שיתבקש. ככל הציבור, לעיון ההסדר להעמדת
 עניינים, לניגוד חשש בדיקת של נוסף הליך לעבור אדרש כי לי נמסר כי מצהיר אני .15

לתפקיד. מינויי שיאושר ככל המדינה, בשירות המקובלים להליכים בהתאם
ידי. בחתימת לעיל האמור כל את לאשר הריני .16
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התימו/ תאריך שם דרגה מ.א.


