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 803-99-2021-049255סימוכין: 

 לכבוד
 חה"כ אלעזר שטרן

 שר המודיעין

 שלום רב,

 חוות דעת למניעת ניגוד עניינים בכהונתך כשר המודיעיןהנדון: 
 

במקרה  (1136לכללים למניעת ניגוד עניינים של שרים וסגני שרים )י"פ התשס"ג,  7כלל בהתאם ל

יש לפעול בהתאם לחוות דעת היועץ המשפטי לממשלה. נוכח הפרטים  של חשש לניגוד עניינים

 דעתי, על דעת היועץ המשפטי לממשלה, כדלהלן: שמסרת לנו, אבקש לחוות את

 

קיבלנו לעיוננו את השאלון לאיתור חשש לניגוד עניינים שמילאת, ובו צוינו,  12.7.2021יום ב .1

 בין היתר, הפרטים הבאים הרלוונטיים לענייננו:

 "מ"לים תיירות ונופש בעלטבחברת " 3.5%בשיעור  אתה מחזיק בזכות לרכישת אופציות .א

יקט ורבין היתר בארגון פרויקט "מסע" ופ, חברת תיירות אשר עוסקת ("החברה" :)להלן

 "."תגלית

 במשרד התחבורה.  --------------------------------------בנך הינו  .ב

, ------------; -------------, בעל רשת סופרמרקטים ---------------חבריך הקרובים הם  .ג

ל קטים של קק", תומך בפרוי---------------י; תומך כספית וניהולית בנח"ל החרד

, בעל עסקי נדל"ן בקייב, --------------------; קטים הקשורים ליהדות מקרבתובפרוי

 .אוקראינה

 

שתתוגמל  , וקיימת אפשרותמסרת כי טרם כניסתך לפוליטיקה הועסקת בחברה: חברהביחס ל .2

לכללי אשר ככל שתקבל את בהתאם . על עבודה זו גם בדרך של קבלת אופציות בחברה

האופציות האמורות, אם יהיה ברצונך להחזיקן, יהיה עליך לפנות לוועדת ההיתרים שליד 

איננו מחווים דעה לעניין זה, המסור לשיקול דעתה של הוועדה למתן יובהר כי . מבקר המדינה

לחברה לבעלי  יובהר כי עליך להימנע מלטפל בכל עניין אשר נוגע באופן ישיר, כמו כןהיתרים. 

 . השליטה  ולנושאי המשרה בה

 

 .בנךעיסוקי לבין המודיעין לא נמצאה זיקה ישירה בין עיסוקי משרד : ביחס לעיסוקו של בנך .3

לרבות  ,לבנך לצד זאת, ככל שיובא לטיפולך כשר או כחבר בממשלה עניין הקשור במישרין

 . בהםהעיסוק יהיה עלייך להימנע מ ו,יעניינים המטופלים על יד
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 שם מאפיין מסמך לא ידוע.שגיאה! מספר מסמך: 

לבין עיסוקי המודיעין לא נמצאה זיקה ישירה בין עיסוקי משרד : רוביםביחס לחבריך הק .4

שלפי לצד זאת, ככל שיובא לטיפולך כשר או כחבר ממשלה עניין  .שצוינו לעיל חבריך הקרובים

 ק בו. לעסולהימנע מ יהיה עליך ,מחבריך הקרובים שלעילקשור במישרין לאחד ידיעתך 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  העתק:

 ד"ר אביחי מנדלבליט, היועץ המשפטי לממשלה

 מר מתניהו אנגלמן, מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור

 ראש הממשלהמשרד  היועצת המשפטית, ,שלומית ברנע פרגועו"ד 

 

 

 

 

 

  


