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הצלחה עמותת יועמ״ש

8.5.20 מיום ,1ושאלונים עניינים גיגוד הסדר” בנושא מידע חופש פניית :הנדון

 עניינים ניגוד הסדרי - מידע חופש ׳׳בקשת הכותרת את הנושאת ,8.5.20 מיום לפנייתך בהמשך
:״המשרד״( :והסברה)להלן אסטרטגיים לנושאים המשרד מענה להלן ושאלונים״

 ברשות שונו או עודכנו שנחתמו, העניינים ניגוד הסדרי כל ״העתק - הראשוו הפריט לגבי א.
 למקום בלהפנות די ואז פורסמו אם )למעט לבקשה מענה למתן ועד 1.1.2018 מיום החל

:הפרסום(״
: זה ליום נכון במשרד מועסקים אשר הבאים, העובדים של העניינים ניגוד הסדרי מצ״ב

המשרד. מנכ״ל - מנליס רונן •

למנכ״ל. משנה - גבריאלי צחי •

קש״ח. מודיעין אגף ראש - צבי הר שי •

משפטית. יועצת - גלזר ליאת •

המשפטית. ליועצת ראשית עוזרת - צפלביץ׳ אירנה •

זירתיים פרויקטים בכיר תחום ראש - אפרתי עמית •

בינלאומיים. פעולה שיתופי בכיר תחום ראש - הויברגר יונתן •

השרה. מטה ראש - בנימין לוין עינב •

השרה. יהוסף-יועץ יונתן •

השרה. קלמן-יועץ אהרון •

לשכה. יששכר-רכזת נועה •

לשכה. רכזת - טוב סימן זהר •
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 ניגוד לאיתור שאלון במילוי מחויבים היו אשר העובדים רשימת ״ - השני המידע פריט לגבי ב.
 מילאו שבו המועד התפקיד, עניינים, ניגוד הסדר שבעריכת הצורך בחינת לצורך או עניינים

 מידע קיים לא )אם לכך הסיבות השאלון, מילוי עוכב או מילאו שלא וככל השאלון את
 :הארכה(״ את המתירה וההחלטה לארכה הבקשה העתק את אז והנמקות סיבות בדבר

 13.62 להוראות בהתאם הם עניינים לניגוד חשש לאיתור בבדיקה מחויבים אשר העובדים
 פרטניות נסיבות לעיתים לכך, מעבר המשפטית. הלשכה לעובדי בנוסף לתקש״יר,

הסדר. עריכת מחייבות
שאלון. מילאו ולא בכך חייבים שהיו עובדים אין

 מילוי לעניין ואורגניה הרשות על החלים והנחיות ״נהלים - השלישי המידע פריט לגבי ג.
 ניגוד הסדרי עריכת לעניין פרטניות הנחיות אין במשרד :הסדרים״ עריכת או שאלונים
המשפטים. ומשרד התקש״יר הנחיות מלבד עניינים,

עו״ד
 ליועמ״ש ראשית עוזרת

ב/מנכ״ל
והסברה אסטרטגיים לנושאים המשרד


