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 ל' סיון, תשע"ט ירושלים,

 2019יולי,  3

 בתשובתך נא ציין:

 102/18תיק מס' 
 

           ,לכבוד

 עמותת "הצלחה" –אלעד מן, עו"ד מר 

 barak.com-elad@manדוא"ל: באמצעות 

 

 , .נא

 1998-בקשה לפי חוק חופש המידע, התשנ"חהנדון: 

 (15/03/2018 מיוםך פנייתסימוכין: )

לקבל את פירוט הפניות שרים וסגני שרים, מתקופת הכהונה הנוכחית, ביקשת שבסימוכין,  ךבפניית

אל היועץ המשפטי לממשלה, לקבלת הנחיה או עצה ביחס לעניינים הנוגעים אליהם אישית במסגרת 

תפקידם, לרבות נושאי ניגוד עניינים אפשרי, פעילות נוספת מלבד תפקידם כחברים בממשלה וכו'. 

 כן, ביקשת לקבל את תשובת היועץ המשפטי לממשלה, ככל שניתנה. כמו 

זה את עמדת היועץ המשפטי לממשלה לבחינת עניינים ירור בקשתך, הריני לצרף למכתבי לאחר ב

 האישי של השרים וסגני השרים הבאים: 

 מר בנימין נתניהו, ראש הממשלה, שר התקשורת .1

 , שרת המשפטיםאיילת שקדגב'  .2

 , שר החקלאות ופיצוח הכפרמר אורי אריאל .3

 , השרה לשוויון חברתיגילה גמליאלגב'  .4

 , שר העלייה והקליטה, השר לירושלים ולמורשתזאב אלקיןמר  .5

 , שר העבודה הרווחה והשירותים החברתיים חיים כץמר  .6

 , שר הבינוי השיכוןיואב גלנטמר  .7

 , שר התיירותיריב לויןמר  .8

 , חבר קבינט הדיוראופיר אקוניסמר  .9

 , שר הכלכלה והתעשייהאלי כהןמר  .10

 , שר האנרגיהיובל שטייניץמר  .11

 מר משה כחלון, שר האוצר .12
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 , סגן שר האוצריצחק כהןמר  .13

 , השר לשיתוף פעולה אזוריצחי הנגבימר  .14

 , שר החינוךנפתלי בנטמר  .15

תה אנו בוחנים כעת. מענה בעניינה יינתן ישנה חוות דעת נוספת בעניינו של ראש הממשלה, או

 בהקדם.

שאין  מצאנואשר למסמכים שנמסרו לידנו על ידי שרים וסגני שרים לשם בחינת ניגוד ענייניהם, ו

שקלנו את מסירתם וסברנו שאלו לא יימסרו בהתאם להוראת  – ענייניםחשש לניגוד  מסגרתםב

( לחוק חופש המידע. חשיפת מסמכים אלו מקימה יסוד מספיק לחשש מפני "אפקט 4)ב()9סעיף 

זה. באיזון שבין האינטרס  יבמסירת מידע וולונטארינו רתיעה ממתן דיווח כנה ופתוח מצנן" שעני

 במידע לבין החשש מיצירת אפקט מצנן, מצאנו שהאחרון גובר ולכן המידע לא יימסר. הציבורי 

זו לבית המשפט  יש בידך לעתור כנגד החלטהחופש המידע לחוק  17הנני להודיעך כי לפי סעיף 

 יום. 45בתוך  ,םלעניינים מנהליים בירושלי
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