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העסקת תאריכי האחריות ותחומי התפקיד

המעסיק/ת כתובת •לחמ/נסיק/ת עילות ה& תחומי < nvs הכנעסיק׳טז

וז׳מזקזז תאריכי חאחריתז *0x011 התפקיד



(ניגודיים תפקידים .3
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 בארגונים סשותפח בכהונה מבומים כנוינטד/ת את/ה אליו כתפקיד לן כפופים או עקיף( או יסיר 1UU30)עליך נתנונים לחיות שאםורים יקי את/ח האס
אוזרים׳

 אחרות׳ ויקנה או נוספתח קשרי עסקיים, קשרים אחוות. בכיסגרות כפיפות יחסי ביניכם מתקייםים האם
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1S. שמע»י ת בי בס חנות בחיקו»

 כלשחם• להתחייבויות או למינות כ ער או מזכים חייב ישנם. אם חעסקייק. משותפי/יך מי או סוזב»/יך את/ח, האס
jvp  - «»wp« ,עלשולחנד. שסמוך ומי צאצא חויח, זוג

a 190,900 עולהעל שאינו בהיקף שוטבי□ חונות לביין בודו אין י׳כו משכנתא בניו חוב לעייו בודן אין

לא p ם
_____________________ 0סר ,p אס

ם אמרים נכסים .1* לי מלו מיי ו מג **ימך לו«נ ם לניגוד חשש של מ ענייני

סו שלא אחדים נכסים על לך יש חאם m אלי! בתפסיד עניינים לניגוד won של במצב אוחד להעםיד ׳טנשויים לעיל. גוי naim rw m 
 או שקרוביו־ נופים ושל בחס עניין מל/\ז שאתשז ס גוני של עסקיים^ ז/חתנים תבוים יח נוגכלל מקדרניך של קרוביך. של שלן. לנכסים להתייחס יש

>י מקורביך □הס. מיין »
יעשמה. מדינח שאינם ווגם בנו*נ ימי/ ס חי לא נם להתייחס יש

מיין״ ״בעלי  ו/או בו מקבילים נגיפיס או בדיוקסוריון מכהן ו/או בעסיפיו, במישרין נין ט, הצמח *כויות מאו בנוף אחזקות לו שיש י0 לרבות ־ בנוף ׳
jv׳ u u *לועב חחנמי/ת ידעץ/ת ו/או אותו/ח טייצג/ת ו/או ג

O א כן ל #
____________________________________________________________________________________________________________פרט/י כן. אם

trim < - «׳ הצהר
כיו נזאח בשחיי/ת הח״ט אבי

ואמיתיים! נמנים מלאים. חט ולמקמ־בי. לקרובי לעצמי, כקשר וה. בשאלון שמסרתי וחבושים המידע כל .1
התפקיד: עם עניינים לניגוד חשש של כמעב לזזיגוצא לי לגרום שעלול אחד עניין בל על לי ורוע לא זה, בשאלון שטשדתי למינוים מעבי .2

הטשפמי חיועך מל הנחיימד לקבלת עד חוגבקיד, בגגילת עניינים לניגוד חשש של במצכ להימצא ל* מדום שעלול עניין ככל סלב׳פל ימנע ל/ח מתחייב/ח אני ל.
בנושא! המשרד של

להעמיד שעשויות מראש, נצפו שלא סוגיות חומל, הדברים במהלך יתעוררו, או *ח בשאלון חצהרמיו בתוכן שינויים יחולו אם כי מחחייב/ת אני «.
ס, לניגוד חשש של ביאגב אותי !נמביאעעללשית»ן|>*תיד/ח.3)דלח»ןי1ושזדעד/חאתחווידע1א דד, לטש ס/חית0חמש ליחקי/ת איוועד ענייוי

t 1-#«ח״חתשנ המידע, חופש חוק יחול ומולד, במידת לי, ש״ערן■ עניינים נינת• למניעת ההסדר כי ל* חוברו .5
נצימת דעת חוות >כ* לפעול מתחייב/ת ואני תוכנו את הגנתי ,1חתשכ״ט־»« ט־ישוע. לאתד בלות נדע כור חצי שירדת חוק אה קראתי בי מבהיר/ח אני <-

^ ויישומן. הנ״ל !ק



הבינוי משרד מנכ״ל לכבוד:

רזניס חני - עניינים ניגוד למניעת הסדר :הנדון

 זולת עניין כל להעדיף שלא דין פי על לחובתי ובהתאם הבינוי, לשר יועץ לתפקיד היבחרי לאור
 הבינוי משרד של המשפטי היועץ עם ובתיאום זו, במשרה כהונתי בעת הציבורי האינטרס

:כדלקמן להודיע הנני המדינה, שירות ונציבות

 המקצועיים עיסוקיי כל תחומים. במספר עסקתי האמור, לתפקיד כניסתי טרם .1
 ונספחו, 28.5.2015 מיום עניינים לניגוד חשש לאיתור בשאלון מפורטים האמורים
א״. כנספח זה להסדר המצורף

 לספל או בדיונים, להשתתף החלטות, מלקבל להימנע מתחייב אני תפקידי במסגרת .2
 של במצב אותי להעמיד העלולים בנושאים בעקיפין, או במישרין אחרת, צורה בכל

עניינים. לניגוד חשש

 החלטות, מלקבל תפקידי, במסגרת להימנע, מתחייב אני לעיל, האמור על בנוסף .3
 הקשור נושא בכל בעקיפין, או במישרין אחרת, צורה בכל לטפל או בדיונים, להשתתף
:להלן המפורטים בנושאים ובמיוחד הקודמים, בעיסוקיי

האישיים. בענייני א.
בתקשי״ר. כהגדרת□ קרוביי, בענייצל ב.
לתאגידים וכן שבתחומה ולישובים הנגב רמת האזורית למועצה הקשורים בעניינים ג.

.31.5.2016 ליום עד וזאת בהם, חבר מהם שמי או מאלה מי שבשליטת ולאגודות
.31.5.2016 ליום עד זאת מזרחי״, נגב ״אשכול להתאגדות הקשורים בעניינים ד.
לתאגידים וכן חובב רמת תעשייתית המקומית למועצה הקשורים בעניינים ה.

.31.5.2017 ליום עד וזאת שבשליטתה,
אגודה על בו, והחברים רביבים קיבוץ על ישירה השפעה להם יש אשר בעניינים ו.

הקיבוץ. חבר בהן חקלאית התאגדות ועל שיתופית
יהיו אשר כלליים בנושאים עיסוקי למנוע כדי לעיל ר עד גי בס״ק באמור אין כי יובהר ז.

 המפורטים הגורמים על בעקיפין להשפיע כדי בהם יש אם אף סמכותי, בתחום
 שמדובר ככל אלה. גורמים על מהותית בהשפעה מדובר אם למעט וי, עד ,ג בס״ק

 של המשפטי היועץ אישור קבלת לאחר רק אלה בנושאים אטפל מהותית, בהשפעה
שיקבע. ובתנאים המשרד

 סודיים שהם ומידע מסמכים אלי יגיעו והשיפון הבינוי במשרד תפקידי שבמהלך כיוון .4
אין טיבם מעצם  למסור להודיע, להעביר, ולא בסוד לשמור מתחייב הריני לפרסמם, ו

 או תפקידי ביצוע עקב אלי שהגיע או שתגיע ידיעה כל אדם, כל לידיעת להביא או
 תוך אליו, קשור שאני גוף או תאגיד לטובת או האישיים לצרפי שימוש בהם לעשות
הכלל. לנחלת שהפך למידע פרט מכן, לאחר או תחילתה לפני במשרד, עבודתי תקופת

 לחוק 117 סעיף לפי עבירה מהווה זה סעיף פי על התחייבות מילוי שאי לי ידוע
. 1977-ז התשל״ העונשין,

M ייאריד׳ j s  L i s'



 במקרה עלי. חלה עניינים ניגוד של למצב מחיקלעות להימנע האחריות כי לי ידוע .5
 המשרד של המשפטי ביועץ להיוועץ חייב אהיה זה, הסדר ליישום בנוגע ספק ויתעורר

 שינוי חל בו מקרה בכל המשפטי היועץ את לעדכן אדאג כן דעתו. לחוות בהתאם ואפעל
בשאלון. שמולאו כפי הצהרותיי בתוכן

 כפוף שאינו גורם ידי על יטופל זה הסדר להוראות בהתאם בו לטפל אוכל שלא נושא כל .6
המשרד. של המשפטי היועץ עם בתיאום המנכ״ל, ידי על שיקבע לי,

 1969 חתשכ״ט־ פרישה( לאחר הציבור)הגבלות שירות חוק את קראתי כי מצהיר אני .7
 ולפי לחומרה לפעול מתחייב ואני תוכנם את והבנתי מכוחו התקנות ואת החוק( :)להלן
 של לפירושן הקשור בכל המשפטים ומשרד המדינה שירות נציבות של הדעת חוות

ויישומן. החוק הוראות

סעיפים אין .1998 - התשנ״ח המידע, חופש חוק הוראות חלות זה הסדר על כי לי ידוע .8
חסויים. להשאיר מבקש אני אותם זה בהסדר

הבינוי שר :העתק
 הבינוי משר! המשפטי, היועץ
 הבינוי משרד חשב
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