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חוץ קשרי במחלקת לאומי{ תחום)בין ראש
א! כ

רב, שלום

עגייגינז גמוד 1למניעו תסדר הנדון:

בין עניינים לניגוד לחשש בנוגע ארגוני, ופיתוח אנוש משאבי בכיר אגף לראש לפנייתך בהמשך
ניגוד הסדר להלן כאמור, חשש של קיומו למנוע וכדי זוגך, בן של עבודתו ובין בכנסת תפקידך
■ לחתימתך עניינים

 חוץ, קשרי במחלקת לאומי{ תחום)בין בראש ,2016 מאי מחודש החל משמשת את כידוע, .1
הכנסת, של לאומיים הבין הקשרים של ופיתוח לייזום אחריות היתר, בין כולל, תפקידך

 קשרי לפיתוח פעילויות וניהול ייזום מחו״ל, גורמים עם ומפגשים משלחות ביקורי לרבות
 עם בתיאום היתר, בין אחריותך, שבתחום באזור פעילות ותיאום ניהול הכנסת, של החוץ

הכנסת. מטעם יוצאות משלחות של וביקורים נסיעות של וגיבוש וחכנה ממשלה, משרדי
 טיפול על אחראית את וכן הלטינית ואמריקה אירופה צפון הינו אחריותך שבתחום האזור
לאנטישמיות, הקשורים ובנושאים פרלמנטרי הבין האיגוד בענייני

 ראש הינו צוברי, רוני מר זוגך, בן אנוש, משאבי בכיר אגף לראש שמסרת למידע בהתאם .2
ומורשת. לירושלים וכשר הסביבה, להגנת כשר המשמש אלקין זאב ח״כ של המטה

 בנושאים בעקיפין, או במישרין צורה, בכל מלטפל להימנע עלייך לעיל, האמור נוכח .3
 בעניינים מלטפל להימנע עלייך זה ובכלל עניינים, לניגוד חשש של במצב להעמידך העלולים
 שבראשם הממשלה במשרדי הקשורים לנושאים או וצוותו אלקין זאב לחח״כ הנוגעים

אלקין. חה״כ של לצידו עובד זוגך בן עוד כל וזאת אלקין, חה״ב עומד



 תפקידך, אגב אליך שהגיע מידע כל זוגך לבן מלהעביר להימנע גם עלייך ספק, הסר למען .4
הכנסת. של חוץ קשרי למחלקת הפונים לכלל מגבלה ללא למוסרו שנהוג מידע למעט

כך. על הח״מ את ליידע עלייך זוגך, בן של בעבודתו שינוי שיחול ככל פי מובהר עוד . 5

 מקרה בכל עלייך. מוטלת עניינים ניגוד של למצב מהיקלעות להימנע האחריות כי יודגש, ,6
 הוסדר שלא עניינים לניגוד חשש שיתעורר או זה, הסדר ליישום הנוגע ספק יתעורר שבו

 עלייך - זה הסדר של בבסיסו העומדות בעובדות שינוי יחול בו מקרה בכל וכן זה, בהסדר
שתקבלי. להנחיות בהתאם ולפעול לידיעתי, הנושא את להביא

 חופש חוק הוראות עליו יחולו זה, הסדר על מידע שיתבקש ככל כי לידיעתך להביא אבקש ,7
להסדר. פומבי מתן זה ובכלל ,1998התשנ״ח־ המידע,

רב, בקבוד
td

 עו״ד עקביול, מיכל
למינהל המשפטית היועצת

בו המפורטות העובדות כי מצהירה אני לעיל, המפורט העניינים ניגוד הסדר את בעיון קראתי
פיו. על ולפעול הוראותיו על להקפיד מתחייבת ואני נכונות,
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תאריך ״־־־ מרגלית ליאת

לכנסת המשפטי היועץ ינון, איל עו״ד :העתק
 ציבור וקשרי תקשורת חטיבת ומנהל הכנסת דובר יקיר, יותם מר
 ארגוני ופיתוח אנוש משאבי בכיר אגף ראש פיירשטיין, מירה גב׳
 חוץ קשרי מחלקת מנהלת רחמים, כהן- מאיה גב׳

 הכנסת למינהל המשפטית ליועצת עוזר אפרתי, אלקנה עו׳יד
אישי תיק


